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Predsedoval: Tine Remškar,
predsednik Republiškega zbora
Začetek seje ob 9.30.
Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
4. sejo Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem
jo sklical na podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zbora.
Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost tovariši: Boris Kocijančič,
Rudi Cačinovič, Stane Dolenc, inž. Ivica Kavčič, Zorka Podobnik, Mitja Ribičič
in Tone Preložnik. S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 3. seje Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije;
2. vprašanja poslancev;
3. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za
leto 1964;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR
Slovenije za financiranje investicij v letu 1964;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev
v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1964;
9. imenovanja in razrešitve.
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Ima morda kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu?
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, menim, da je predlog dnevnega reda sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 3. seje našega
zbora ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.)
Ker ni pripomb, smatram, da je zapisnik 3. seje odobren.
S tem prehajamo na 2. točko dnevnega reda. Poslanca našega
zbora Jože Greben in Jelka Firbas sta na 3. seji našega zbora stavila dvoje
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vprašanj, na kateri naj bi odgovoril Izvršni svet. Poleg tega je poslanec Davorin
Ferligoj poslal kasneje Izvršnemu svetu tudi vprašanje o gradnji turističnih
objektov. Zato prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na stavljena
vprašanja, in sicer najprej na vprašanje Jožeta Grebena. Predstavnik Izvršnega
sveta ie Alojz Zokali.
Alojz Zokalj: Poslanec Jože Greben navaja v svojem vprašanju, da
predstavlja izgradnja zasavske ceste osnovni pogoj za nadaljnji gospodarski in
družbeni razvoj zasavskih občin. Gospodarski potencial teh občin, ki sedaj
obsega že 47 do 50 milijard dinarjev, od česar obsega industrija 75 '%>, je skoraj
izključno navezan na železniško povezavo. Vsak zastoj v železniškem prometu
je zato lahko za gospodarstvo zasavskih občin usoden. Od izgradnje zasavske
ceste je odvisno, če bo mogoče v Zasavju v okviru 7-letnega plana in programa
gospodarskega razvoja povečati obseg proizvodnje v gospodarstvu za najmanj
70kar je sicer po realnih ocenah mogoče.
Pomanjkanje dobrih prometnih zvez zasavskih občin povzroča, da zasavsko
gospodarstvo ne more enakopravno nastopati na tržišču, otežkočena je zaposlitev
delovne sile iz bližnjih krajev v industrijskih centrih Zasavja in je otežkočeno
oskrbovanje teh centrov s kmetijskimi pridelki. Poslanec Jože Greben svoje
misli zaključuje z naslednjimi vprašanji Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije:
1. Kakšne so možnosti v okviru priprav na 7-letni plan in družbeni plan
SR Slovenije za 1964. leto, da pride zasavska cesta spričo situacije, kakršna je,
na prioritetni red izgradnje iz družbenih investicijskih sredstev za cestno omrežje
v naslednjih letih;
2. do kod so prišle že razprave o tem, da se tudi Zasavje od Zidanega mostu
do Sevnice in Krškega poveže z avtomobilsko cesto, in
3. ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali Republiški sekretariat
za promet že konkretneje razpravljal o izgradnji zasavske ceste.
Na vprašanje tovariša poslanca odgovarjamo: V letu 1963 je bilo predvideno
nadaljevanje del na odseku Pasjek—Zagorje tako, da bi bil končan proboj pri
Pasjeku in vzpostavljena cestna zveza Zagorja z Ljubljano. Enote Jugoslovanske
ljudske armade to leto niso sodelovale, zato je bilo predvideno, da dela nadaljujejo gradbena podjetja. Odobritev mednarodnega kredita za avto cesto
bratstva in jedinstva na odseku Naklo—Ljubelj, s pogojem, da je v kratkem
roku realizirana, je angažirala vso še prosto gradbeno operativo, zato so bila
dela na zasavski cesti odložena.
Zaradi prekinitve del na zasavski cesti se na že dograjenem ustroju ceste
dela škoda zaradi vode in plazov, ki prihajajo po brežinah na cesto. Se večja
škoda pa se povzroča s sečnjo lesa na brežinah nad cesto in njegovim spuščanjem
po drčah na že zgrajeni ustroj ceste. S tem nastaja dvakratna škoda: zaradi
redčenja nasada, ki zmanjšuje plazovitost terena in zaradi škode, ki jo povzroča
cesti po drčah spuščeni les. V interesu ceste je treba prenehati s sečnjo lesa na
pobočjih nad cesto.
Izvršni svet SR Slovenije je sklenil, da se cesta Zagorje—Ljubljana zgradi
do konca 1965. leta. V 1964. letu naj se izgotovita in zgradita odseka Zagorje—
Litija in Dolsko—Hotič. Realizacija teh dveh odsekov •— prvi je dolg 16,5 km,
drugi 16,3 km — bo zahtevala 3200 milijonov dinarjev sredstev, ki naj bi jih
prispevali skupno republiški cestni sklad, ljubljanski okraj in zasavske občine.
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Z dograditvijo teh dveh odsekov- bo lahko vzpostavljena neprekinjena zveza in
promet z Ljubljano.
V 1965. letu naj bi se zgradil še odsek med Hotičem in Litijo in preostali
del ceste proti Ljubljani.
Jugoslovanska ljudska armada je sporočila, da namerava v letu 1964 zopet
sodelovati pri delih na zasavski cesti. Obseg del, ki jih bo lahko prevzela, bo
določila po proučitvi načrtov in tehničnih podatkov, ki so ji bili predloženi.
Študije cestne mreže v zvezi s sestavo 7-letnega plana njenega razvoja,
obravnavajo celo zasavsko cesto od Ljubljane preko Zidanega mostu do Drnovega, kot važno gospodarsko cesto, ki povezuje zasavski in celjski bazen in hkrati
razbremenjuje avto cesto Ljubljana—Zagreb in cesto Ljubljana—Celje. Stroški
za celotno dolžino ceste od Ljubljane do Drnovega se po sedanjih cenah cenijo
na najmanj 12 do 14 milijard.
Poslanec tovarišica Elka Grilc pa želi v svojem vprašanju pojasnilo, kako
je z gradnjo ceste II. reda Laško—Rimske Toplice—Radeče—Krško. Meni, da
je bila izgradnja omenjene ceste že dvakrat v družbenem planu republike,
vendar v sam proračun še do danes ni bila zajeta. Trdi, da je cesta edina povezava med Štajersko in Dolenjsko in se po njej odvija zelo močan promet, da
pa je ta cesta v tako slabem stanju, da je ob deževnem vremenu in večkrat
pozimi neprevozna. Misli, da ne moremo več dovoliti, da bi bila ta važna cesta
v tako slabem stanju, kot je sedaj, da ostajajo posamezni kraji odrezani od
centrov po več mesecev. Omenja, da so načrti za izgradnjo ceste v izdelavi in
da znaša predračunska vrednost 2 milijardi dinarjev. Navaja, da so občine
Laško, Sevnica, Videm-Krško in Brežice že pripravile udeležbo v višini 200 milijonov dinarjev, skupščina občine Celje pa prispeva 300 milijonov dinarjev. S
tako vsoto pa se lahko zgradi le nekaj km ceste. Zato vprašuje, kje dobiti razliko.
Vprašanje se povezuje z vprašanjem tovariša poslanca Grebena, zato smatramo, da je delni odgovor, na njegovo vprašanje že tudi odgovor na vprašanje
tovarišice Elke Grilc.
Izgradnja ceste Rimske Toplice—Zidani most kot priključka na zasavsko
cesto in odsek zasavske ceste na odsek ceste Zidani most—Krško zahteva zelo
visoka sredstva, ker je to cesto treba graditi z elementi, ki bodo omogočili hiter
in težak promet, ker bo samo v tem primeru cesta lahko služila kot razbremenitev cestnega križa.
Po posameznih odsekih se predvidevajo naslednji stroški: Rimske Toplice—
Zidani most, 6,8 km okoli 900 milijonov, Zidani most—Radeče, 3 km okoli
740 milijonov, Radeče—Krško, 37,5 km 2600 milijonov dinarjev. To se pravi,
da bi priključek od Rimskih Toplic do Zidanega mostu in zasavska cesta od
Zidanega mostu do Drnovega stala okoli 4240 milijonov dinarjev. Stroški za km
ceste na odseku Rimske Toplice—Radeče so visoki zaradi izgradnje mostov in
križanja železnice v Zidanem mostu. Ko se od sredstev cestnega sklada za leto
1964 izloči participacija za izgradnjo zasavske ceste na sektorju Zagorje—Ljubljana in gorenjske avto ceste, bo cestni sklad razpolagal v 1964. letu še z okrog
810 milijoni dinarjev. Ta sredstva bo cestni sklad lahko uporabil kot svojo
udeležbo za modernizacijo ostalih cest in gradnjo mostov. Cestna podjetja in
občine so predlagali za 1964. leto modernizacijo cest v skupnem znesku 4,5
milijarde, zato bo izbira med predlaganimi objekti zelo težka.
Upravni cdbor republiškega cestnega sklada bo predloge obravnaval z
okrajnimi cestnimi skladi, ko mu bodo potrjena sredstva in dokončno poznane
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udeležbe zainteresiranih občin in gospodarskih organizacij. Sekretariat za promet
bo predlagal republiškemu cestnemu skladu, da pri svojih odločitvah upošteva:
— da se sredstva pretirano ne bi drobila na številne objekte, ki jih ni
mogoče dovršiti v enem letu, ker široka fronta začenjanja modernizacij ne da
ekonomskega učinka v eksploataciji cest, in
— da naj imajo pri izbiri prednost tiste močno obremenjene ceste, za
katere so zainteresirane občine in gospodarske organizacije, ki bi združile največ
sredstev kot soudeležbo pri kreditiranju modernizacije cest.
V položaju, dokler cestni skladi in cestna podjetja zaradi nizkega prispevka
neposrednih koristnikov cest razpolagajo s sorazmerno nizkimi sredstvi, kaže, da
bi bilo koristno združevanje vseh razpoložljivih sredstev republiškega cestnega
sklada, okrajnih skladov, občin in gospodarskih organizacij na osnovi morda
dvo- ali triletnega progama modernizacije predlaganih cest. Na ta način bi z
medsebojno pomočjo omogočili zaporedno modernizacijo posameznih cest, ne da
bi delo teklo na razdrobljeni fronti, ki ne zagotavlja dovršitve programa, daje
manjši učinek v eksploataciji in zvišuje stroške modernizacije cest.
Predsednik Tine Remškar : Ali se poslanca zadovoljita z odgovorom? (Da.)
Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Mirana Cvenka, da odgovori
na drugo vprašanje.
Miran Cvenk: V zvezi s koriščenjem krajevnega samoprispevka je
poslanka Republiškega zbora tovarišica Jelka Firbas stavila naslednja vprašanja:
Ali je možno uporabljati krajevni samoprispevek "tudi za dotacije krajevni
šoli in za ureditev mlečne kuhinje, pionirskih prostorov, za nabavo opreme in
slično, za dotacije kulturno-prosvetnim društvom in drugim organizacijam, za
vzdrževanje ali nadaljevanje urejanja zadružnih in kulturnih domov, za" ureditev
odrov, nabavo opreme in podobno. Večino sredstev krajevnega samoprispevka
določijo namreč zbori volivcev za vzdrževanje krajevnih poti, za ureditev
parkov in nasadov, za izboljšanje izgleda krajev, za popravilo vaških vodnjakov
in podobno. In ali lahko zabrani Narodna banka namensko uporabo krajevnega
samoprispevka. Tovarišica poslanka predlaga, da se sprosti uporaba krajevnega
samoprispevka v določene namene, ker so občani po sklepu zbora volivcev zbrali
lastna sredstva ter torej ni primerno, da z zbranimi sredstvi ne morejo razpolagati tako kot je bilo na zboru volivcev sklenjeno. Tovarišica poslanka pravilno
ugotavlja, da so določbe temeljnega zakona o občinski dokladi in krajevnem
samoprispevku glede uporabe krajevnega samoprispevka precej toge, ker se
sme ta uporabiti le za zgraditev komunalnih, gospodarskih, zdravstvenih, socialnih, kulturnih in drugih objektov, ne pa tudi za vzdrževanje obstoječih objektov. Ker je uvedba krajevnega samoprispevka tipična oblika samoobdavčenja
občanov, je po zakonu namenoma omejena na enkratno odločitev, to je na
zgraditev objektov.
Služba družbenega knjigovodstva pri Narodni banki ima po obstoječih predpisih pravico in dolžnost kontrolirati, če se uporabljajo zbrana sredstva po
obstoječih predpisih, zato kontrolira tudi namensko uporabo krajevnega samoprispevka ter lahko zabrani njegovo namensko koriščenje. Iz povedanega sledi,
da sme dovoljevati služba družbenega knjigovodstva pri Narodni banki koriščenje krajevnega samoprispevka le za nove investicije, da pa po predpisih ne
sme dovoljevati koriščenja tega prispevka za vzdrževanje že obstoječih objektov.
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Smatramo, da je opredelitev krajevnega samoprispevka dokaj ozka, zato
bomo predlagali, da se v bodočih predpisih odpravijo omejitve glede uporabe
sredstev krajevnega samoprispevka tako, da bodo občani s sredstvi, zbranimi s
samoobdavčevanjem lahko financirali zgraditev kot tudi vzdrževanje objektov.
Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanka tovarišica Jelka Firbas
zadovolji z odgovorom? (Da.)
Na vprašanje poslanca Davorina Ferligoja bo Izvršni svet odgovoril na prihodnji seji.
Ima morda še kdo kako vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem
to točko dnevnega reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za 1964. leto.
Predlagam, da bi obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k predlogu
plana poslušali skupno z Gospodarskim zborom. Se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ce se strinjate, potem odrejam kratek odmor
in prosim poslance, da ostanejo v dvorani, ker bomo skupno sejo začeli takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 9.55 skupno z
Gospodarskim zborom.)
Predsedujoči Leopold Krese: Pričenjam skupno sejo Republiškega
zbora in Gospodarskega zbora.
Sporazumno s predsednikom Republiškega zbora vodim to sejo jaz. Izvršni
svet je za svojega predstavnika, ki bo obrazložil predlog družbenega plana SR
Slovenije za leto 1964 določil tovariša inž. Viktorja Kotnika, ki mu s tem
dajem besedo.
Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog družbenega plana za leto 1964 je bil sestavljen ob sodelovanju širokega kroga zainteresiranih institucij in organov. V izdelavo prvih osnutkov družbenega plana in
v analizo pogojev gospodarjenja so bili poleg Zavoda za gospodarsko planiranje
vključeni vsi republiški sekretariati, sveti Gospodarske zbornice SR Slovenije,
prav tako pa tudi odbori Izvršnega sveta.
Pri sestavljanju plana so služili kot osnove tudi sklepi in razprave Skupščine
SR Slovenije, ko je analizirala letos gibanje gospodarstva in zunanje trgovine,
kakor tudi stališča, ki jih je Izvršnemu svetu posredoval odbor za družbeni plan
Skupščine, ko je septembra razpravljal o smernicah za gospodarski razvoj v
letu 1964. Na takšni osnovi se je mogel izoblikovati predlog plana, ki skuša letos
poleg usklajevanja in usmerjanja gospodarske rasti močneje povezovati in
upoštevati tudi razvoj družbenih dejavnosti, tako da postaja vse bolj plan
našega celotnega družbenega razvoja. Velik prispevek k izdelavi takšnega predloga plana, kakršnega imamo danes pred seboj, so dali odbori Skupščine, ki so
v intenzivnih razpravah dopolnjevali in izpopolnjevali predlog družbenega plana,
ki ga je predložil Izvršni svet.
Takšen pristop k izdelavi družbenega plana pomeni novo kvaliteto v sistemu
planiranja, ki jo bo treba v naslednjih letih še razvijati in dopolnjevati. Intenzivno sodelovanje vseh zainteresiranih činiteljev pri analizah in izdelavi predloga družbenega plana, posebno pa Skupščine, je tudi eden izmed pogojev za
doseganje ciljev in izpolnitev nalog, ki si jih z družbenim planom zadajamo.
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Predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 izhaja iz pogojev, ki so
bili ustvarjeni v preteklem obdobju, zato bi jih želel na kratko nakazati.
Po motnjah v razvoju našega gospodarstva v letu 1961 in prvi polovici
leta 1962 je na osnovi sklepov IV. plenuma Centralnega komiteja Zveze komunistov v drugi polovici leta 1962 prišlo do poživitve v razvoju gospodarstva.
Orientacija na visoko stopnjo rasti gospodarske aktivnosti je tudi osnovna
značilnost družbenega plana za leto 1963. Takšnim smernicam in ciljem pa
je bila prilagojena tudi celotna tekoča ekonomska politika, ki je letos v večji
meri kakor doslej, sproti spremljala in analizirala ta dogajanja, hitro intervenirala s smotrnimi ukrepi in s tem omogočala ter pospeševala nagel in skladen
razvoj. Več podvzetih ukrepov je bilo usmerjenih na poživitev domačega tržišča
in izvoza z namenom, da se ustvarijo večje možnosti za prodajo izdelanega
blaga in s tem izboljšajo pogoji za porast proizvodnje. Na ta način je uspelo
realizirati ne samo celotno povečanje proizvodnje, temveč tudi del zalog iz
prejšnjih let, kar je dalo proizvodnji novo spodbudo. Drugi ukrepi, kakor so
revalorizacija osnovnih sredstev, sprostitev v režimu koriščenja sredstev delovnih organizacij in nekatere spremembe cen ter drugi instrumenti, so izboljšali
ekonomski položaj nekaterih panog, s čimer so bili dani ugodnejši pogoji za
hitrejši in skladnejši razvoj celotnega gospodarstva. Na osnovi nekaterih sprememb v deviznem in zunanjetrgovinskem režimu ter predvsem s pomočjo
zavestno usmerjene akcije vseh organov je porasel tudi izvoz.
Ko so bile odpravljene omejitve v potrošnji in sproščena iniciativa, sta naraščala proizvodnja in dohodek gospodarskih organizacij. To je omogočilo, da se
je pričelo bolj uveljavljati tudi stimulativno delovanje izpopolnjenega gospodarskega sistema. V delovnih organizacijah so se na tej osnovi močneje izoblikovali kriteriji, ki stimulirajo racionalno poslovanje, v več primerih pa so se
pričele odkrivati tudi dosedaj prikrite latentne slabosti v organizaciji in
poslovanju.
Najnovejše analize, ki že upoštevajo 11-mesečno gibanje, v celoti potrjujejo
ugodno oceno, ki jo je dala naša Skupščina v septembru, ko je razpravljala o
razvoju našega gospodarstva v letu 1963. Letos doseženi ritem proizvodnje
močno presega naša predvidevanja; zajel je vse panoge gospodarstva, spremljalo
in stimuliralo pa ga je povečanje vseh vrst potrošnje. V celotnem razvoju gospodarstva prihaja do izraza zopet tista živahna dinamika, ki je bila karakteristična
za naš razvoj pred letom 1961, vendar ob novi, jasni tendenci kvalitetnih sprememb, ki se odsevajo predvsem v usmerjanju naših delovnih organizacij na
povečanje produktivnosti dela in povečani izvoz. Tako je bil letos največji del
nove proizvodnje že Ustvarjen s povečanjem produktivnosti dela, ki jo je
spremljal ustrezni porast realnih osebnih dohodkov. Višja raven proizvodnje,
boljše izkoriščanje obstoječih kapacitet in še vedno ozko domače tržišče, pa so
zahtevali odločnejšo usmeritev na izvoz, ki postaja tako vse bolj tista osnovna
komponenta našega razvoja, brez katere ni mogoča niti hitra rast proizvodnje
niti racionalno gospodarjenje.
Letos doseženo povečanje družbenega proizvoda za okoli 12'%, k čemur
je v največji meri prispevalo povečanje industrijske proizvodnje za 14 3/o, porast
produktivnosti dela za 9
in realne osebne potrošnje povprečno tudi za 9 °/o,
povečani izvoz za 23 % in okoli 200 milijard naložb, so uspehi, ki kažejo, da je
leto 1963 glede na hiter in skladen razvoj eno izmed najuspešnejših v vsem
povojnem obdobju.
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Kontinuirane ugodne razvojne tendence v razdobju poldrugega leta pomenijo stabilizacijo doseženih uspehov in dopuščajo sklep, da so motnje v letu
1961 in 1962 bile le začasne, tako da lahko v naslednjih letih računamo zopet
z nadaljnjo hitro dinamiko rasti.
Razširjena materialna podlaga ob še vedno velikih možnostih in rezervah,
živahna gospodarska in družbena razgibanost in povečani interes delovnih
kolektivov za racionalno gospodarjenje so tisti temelji, na katerih je zgrajena
projekcija predloženega predloga družbenega plana za leto 1964.
Materialni proporci družbenega plana za leto 1964, ki so izraženi v povečanju družbenega proizvoda celotnega gospodarstva SR Slovenije za 11%, v
predvidenem porastu realne osebne potrošnje družbenega sektorja za okoli 13%
in v celotnih naložbah za nadaljnjih 10—11%, so gotovo ambiciozno postavljeni
cilji, ki v ničemer ne zaostajajo za doseženimi rezultati iz leta 1963. Za uresničenje teh nalog bo v prihodnjem letu predvsem treba obdržati doseženo kontinuiteto hitrega razvoja čimbolj enakomerno, brez zastojev v začetku leta, in
onemogočiti, da bi karkoli porušilo njeno dinamiko.
V ta namen je potrebno predvsem izboljšati pogoje za nadaljnjo hitro rast
proizvodnje in produktivnosti dela, za uspešnejše delovanje gospodarskega
sistema in za še širšo iniciativo organov samoupravljanja. V letu 1964 naj bi
predvsem dosegli večjo usklajenost in povezanost v razvoju vseh gospodarskih
in družbenih dejavnosti, ker je samo na tej osnovi mogoče ustvariti optimalni,
hitri razvoj materialne proizvodnje in družbenih odnosov ter hkrati zajamčiti
tudi kontinuiteto takšnega razvoja v naslednjih letih.
Navedene postavke izražajo obenem osnovne cilje in naloge predloženega
plana ter naše celotne gospodarske politike za leto 1964.
Obstoječe proizvajalne zmogljivosti, ki na več gospodarskih področjih še
niso polno izkoriščene, ter nove in rekonstruirane kapacitete v vseh gospodarskih panog omogočajo še večje povečanje proizvodnje, kot jo nakazuje
družbeni plan. Nova proizvodnja pa zagotavlja takšen obseg in strukturo potrošnih skladov ter izvoza, da bo predvideno blago tudi v celoti realizirano.
Večja orientacija na izvoz bo omogočila večjo sproščenost v uvozu, kar bo ob
povečani dinamiki domače proizvodnje zagotovilo boljšo preskrbo z reprodukcijskim materialom.
Kljub vsem splošnim optimističnim prognozam za prihodnje leto pa bi želel
opozoriti tudi na zaostajanje nekaterih zmogljivosti, ki bi lahko postale ozko
grlo v celotni proizvodnji. Pri podpovprečnih padavinah bi lahko prišlo do
redukcij v dobavi električne energije predvsem za elektrokemijo in elektrometalurgijo. Zato morajo delovne organizacije zlasti v elektrogospodarstvu podvzemati ukrepe in povečati odgovornost za čimboljšo, rednejšo in kvalitetnejšo
preskrbo potrošnikov. Večji potrošniki električne energije pa bi morali v povezavi z elektrogospodarsko skupnostjo iskati možnosti za uvoz električne energije
na osnovi povečane proizvodnje za izvoz.
Zastarele in izrabljene naprave povzročajo, da zaostaja promet vse bolj za
potrebami hitro razvijajočega se gospodarstva. Nezadostne kapacitete pri železnici že leta 1963 niso mogle zadovoljiti vseh potreb produkcije. Povečana
proizvodnja, večja zamenjava blaga, večji izvoz in povečani turistični promet
bodo v letu 1964 od železniških in cestnih organizacij terjali še večje napore,
boljšo organizacijo dela in tesnejše sodelovanje med prometom in gospodarstvom. Vendar samo ti ukrepi pri železnici ne bodo zadostovali; rešitev bo
treba iskati v pospešeni modernizaciji prometnih naprav, za kar so potrebna
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večja vlaganja za rekonstrukcije in razširitev kapacitet. Zboljšanje poslovanja
pri železnici pa bo možno doseči samo z večjo prilagoditvijo pogojem gospodarjenja, ki veljajo v okviru enotnega sistema za celotno gospodarstvo.
Tovarišice in tovariši! Ker so vse podrobnejše naloge družbenega plana za
leto 1964 zajete v predloženih materialih, ki so bili predmet širše obravnave
v vseh odborih naše Skupščine, bi se v svojih izvajanjih omejil le na nekatere
probleme, ki so posebno pomembni za naš razvoj v prihodnjem in naslednjih
letih. To velja zlasti za spremembe v gospodarskem sistemu, od katerega je v
vedno večji meri odvisno uspešno opravljanje nalog družbenih planov, in za
nekatere probleme v zvezi z modernizacijo naše proizvodnje, ki je osnova za
nadaljevanje hitre rasti proizvodnje in produktivnosti dela ter za uspešnejše
vključevanje v mednarodna tržišča.
V zadnjih letih je materialna osnova delavskega samoupravljanja stagnirala,
kar je v precejšnji meri vplivalo na počasnejše uveljavljanje novih pogojev
gospodarjenja. Z novim planom pa je letos dan poseben poudarek prav tem
vprašanjem, ki se za razliko od prejšnjih let rešujejo že hkrati ob sprejemanju plana.
Tako bo v prihodnjem letu prenehalo obračunavanje prispevka od izrednega
dohodka in rudniške rente, ki je z namenom zajemanja izrednega dohodka in
objektiviziran j a uspehov podjetja, dejansko zaviralo boljše koriščenje vloženih
sredstev in rast produktivnosti dela.
Želel bi pa poudariti, da gre pri tem tudi za spremembe principialnega
značaja, ki pomenijo nadaljnji korak za izgradnjo našega družbenega sistema.
Oba instrumenta sta imela namreč za osnovo dejansko obdavčitev dobička, to
je kategorijo, ki smo jo iz našega sistema že izločili. Razen tega je izračun
prispevka na izredni dohodek temeljil na določanju povprečnih osebnih dohodkov po grupah podjetij, kar kaže na izrazit ostanek administrativnih posegov
v delitev dohodka. Oba instrumenta sta bila torej v očitnem nasprotju z našimi
načeli delitve dohodka, kar je. zaviralo pravilno delovanje drugih instrumentov.
Spremembe v prihodnjem letu se bodo pokazale zato tudi v objektivnejšem
delovanju celotnega sistema, ki bo stimuliral boli napredne delovne organizacije
in v manjši meri ščitil zaostale; poleg tega pa se bo že v letu 1964, zlasti pa v
letu 1965 občutno povečala materialna osnova delovnih organizacij.
K izboljšanju pogojev gospodarjenja v prihodnjem letu bodo prispevale
tudi spremembe sistema amortizacije, ki se navezujejo na revalorizacijo osnovnih
sredstev iz leta 1963. V okviru nove kategorizacije se bodo sredstva za delo
razvrstila tako, da bodo bolj prilagojena tehnološkim procesom. Hkrati se bodo
povečale stopnje odpisov za tiste kategorije strojev in naprav, ki se pri intenzivnejši uporabi hitreje izrabljajo, zaradi naglega razvoja tehnike pa tudi hitreje
zastarevajo. S tem se amortizacija bolj prilagaja potrebam sodobne dinamične
proizvodnje, kar omogoča ustvarjanje večjih sredstev za hitrejšo rekonstrukcijo
in zamenjavo.
Najznačilnejšo kvalitetno spremembo pa predstavlja širše uvajanje funkcionalne amortizacije: V okviru funkcionalne amortizacije sta predpisani spodnja
stopnja kot obvezni družbeni potrebni minimum in zgornja stopnja, ki je v
povprečju za 30% — pri vozilih pa celo za 100 %>—višja od minimalne stopnje.
Novi zakon daje organom upravljanja možnost, da na temelju samostojno
določenih kriterijev v okviru predpisanih stopenj hitreje amortizirajo nekatere
grupe strojev, vozil in posameznih naprav, skladno z intenzivnejšo uporabo.
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S povečano proizvodnjo bo tako omogočeno tudi vzporedno povečanje amortizacije in dohodka, kar povečuje stimulacijo za boljše izkoriščanje kapacitet
in za večjo produktivnost dela. Uvedba funkcionalne amortizacije predstavlja
poleg tega osnovo za postopni prehod na pospešeno amortizacijo, ki bo dala šele
prave možnosti za hitrejšo modernizacijo in rekonstrukcijo naprav in tehnoloških procesov. Sorazmerno nizko postavljena gornja meja odpisov trenutno
še zožuje okvire svobodnega določanja amortizacijske dobe. Zaradi tega se
ponekod na terenu pojavljajo dvomi, da se zaradi teh omejitev pričakovanja o
vlogi funkcionalne amortizacije ne bodo izpolnila.
Upoštevati pa moramo, da oblikujejo delovne organizacije svoj dohodek še
vedno v različnih pogojih, ki so posledica objektivnega stanja preteklosti in
subjektivnih razlik v uspešnosti gospodarjenja. Poleg tega se njihovo poslovanje
odvija pod vplivom vrste nerešenih vprašanj predvsem s področja cen in v
okviru različnih olajšav tako, da je mogoče uspešno uvajati nove instrumente,
ki približujejo pogoje gospodarjenja večjemu uveljavljanju samoupravljanja
proizvajalcev samo postopoma, v skladu z naraščanjem družbenega proizvoda
in vzporedno z izgrajevanjem celotnega sistema delitve.
Uvajanje funkcionalne amortizacije v obstoječi sistem amortizacije moramo
razumeti zato kot začetek dolgoročnejšega procesa, ki se bo moral nadaljevati
v naslednjih letih. To bo v vedno večji meri omogočalo, da se bodo proizvajalna
sredstva še hitreje prilagajala dinamičnemu razvoju tehnike v svetu, kar je
osnova za doseganje takšne stopnje produktivnosti dela, ki jo imajo razvite
dežele, in je obenem pogoj za enakopravno vključevanje v mednarodno delitev dela.
Doslej smo z družbenimi plani vsako leto omejevali prosto razpolaganje s
sredstvi delovnih kolektivov na ta način, da sta zveza in republika blokirali del
sredstev, ki so se stekala v centralne investicijske sklade. V prihodnjem letu
take omejitve niso več dopustne, kar pomeni, da se povečujejo sredstva skladov
delovnih organizacij, njihovo koriščenje pa bo v celoti odvisno od odločitev
delovnih kolektivov samih. Ta ukrep je v skladu z zmanjšanjem vloge družbenih
investicijskih skladov na področju razširjene reprodukcije, hkrati pa pomeni
povečanje materialne osnove delavskega samoupravljanja in njegovega vpliva
na investicijsko politiko. V prihodnjem letu bo kot prehoden ukrep za kritje
potreb zveznih sredstev razpisano obvezno 10 ,0/o posojilo, s čimer pa delovnim
organizacijam njihova sredstva ne bodo odvzeta za stalno, razen tega pa v
posojilo ne bodo več vključena amortizacijska sredstva.
Poslovanje delovnih organizacij se odvija še vedno v pogojih nekaterih
nerešenih vprašanj, zato prihajajo nekatere gospodarske panoge v položaj, da
ne morejo obnavljati svojih materialnih osnov ali pa celo pokrivati osebnih
dohodkov na temelju dosežene produktivnosti dela.
S spremembami v cenah in s korekturami drugih instrumentov se je že
letos izboljšal položaj posameznih panog, kakor so železarne, lesna industrija in
druge. Takšne intervencije v cenah bodo tudi v prihodnjem letu ostale sestavni
del naše tekoče ekonomske politike. Pri tem pa ne sme biti težišče intervencije
samo na izravnavanju obstoječega finančnega stanja delovnih organizacij,
temveč predvsem na izenačevanju pogojev gospodarjenja, kar naj omogoči
ustvarjanje boljših pogojev za racionalnejše gospodarjenje in skladnejši razvoj.
To pa pomeni, da morajo delovni kolektivi na tej osnovi povečani dohodek
usmerjati predvsem za tiste namene, ki bodo najbolj prispevali k povečanju
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proizvodnje in produktivnosti dela, namesto, da bi linearno povećavali osebne
dohodke.
Čeprav vse navedene dopolnitve v sistemu že same po sebi zagotavljajo
proizvajalcem znatno povečanje sredstev, pa leži kljub temu bistvo vseh
sprememb v njihovem vplivu na izboljšanje pogojev gospodarjenja, ki bodo
tako ob stalni rasti proizvodnje zagotavljali delavskemu samoupravljanju tisto
povečano materialno osnovo, ki bo omogočala hitro modernizacijo proizvodnje
in stalno rast življenjske ravni. Spremenjeni pogoji gospodarjenja in večja
materialna osnova delovnih kolektivov predstavljajo zato tiste občutne izboljšave, ki bodo odločilno vplivale na opravljanje postavljenih nalog v letu 1964.
Če je naloga družbene skupnosti, da z izpopolnjevanjem družbenih pogojev
in z družbenimi plani ustvarjajo splošno ugodno ozračje in uspešno usmerja
razvoj, pa je delovna skupnost tisti samostojni člen v sistemu družbene reprodukcije, ki sam usmerja in odloča o svoji proizvodnji. Zato je izpolnitev
nalog in ciljev družbenih planov možno zagotoviti le s samostojnim in smotrnim vključevanjem delovnih organizacij v skupne napore. Na ta način postaja
za naš razvoj odločilnega pomena intenzivno vključevanje delovnih organizacij
v spremenjene pogoje gospodarjenja. To velja še prav posebno za leto 1964,
ko zahtevajo nekatere spremembe v sistemu, da delovne organizacije hitro prilagajajo svoje poslovanje novim pogojem in izvršijo ustrezne organizacijske
spremembe, da bi lahko na primer čimprej izvedli funkcionalno amortizacijo
in čim boljše izkoristile druge prednosti izboljšanih pogojev gospodarjenja.
Povečana sredstva delovnih kolektivov bodo omogočala pospešeno rekonstrukcijo zaostalih in pomanjkljivih naprav, ki jih moramo zamenjati z najsodobnejšo opremo in stroji. Vendar pa tehnična rekonstrukcija sama po sebi
še ne bo dala zadovoljivih rezultatov, če je ne bomo izvajali v tesni povezanosti
s celotnim kompleksom tistih vprašani, ki pomenijo modernizacijo proizvodnje.
To bo še posebno aktualno v prihodnjem in v naslednjih letih, ker je modernizacija proizvodnje bistveni del tiste vsesplošne akcije za povečanje produktivnosti dela, ki bo omogočila prehod na 42-urni delovni teden.
V tej zvezi pa se srečujemo s številnimi težavami, ki so že doslej ovirale
močnejšo usmeritev na bolj intenzivno in kvalitetno gospodarjenje.
Našo proizvodnjo, ki jo bremenijo še vedno številne objektivne slabosti
kot posledica materialne zaostalosti, karakterizira v primerjavi z razvitimi deželami še vedno nizka produktivnost. Zaprtost v domače, nezahtevno in stalno
nezasičeno tržišče je omogočilo, da se je proizvodnja vedno z lahkoto realizirala,
kar ni spodbujalo h kvaliteti izdelkov, k zboljšanju asortimenta in k znižanju
stroškov. Temu se pridružuje poleg nezadostne strokovnosti večkrat le stara
miselnost, preveliko samozadovoljstvo, ozki prakticizem ter pomanjkljivosti v
našem ekonomskem sistemu, ki z raznimi oblikami subvencij, regresov, s cenami
in drugim še vedno v preveliki meri podpirajo neracionalno proizvodnjo.
To velja predvsem za industrijo, čeprav se podobna vprašanja odpirajo
tudi na vseh drugih gospodarskih področij h, posebno pa v prometu in gradbeništvu. Takšno stanje zahteva modernizacijo celotne proizvodnje, ki je še posebno nujna, če se bomo hoteli uspešno vključiti v širšo mednarodno delitev dela.
Pri tem pa moramo pod pogojem modernizacije razumeti širši proces, ki
se mora odraziti zlasti v povečani stopnji mehanizacije in avtomatizacije, v
uvajanju modernejših tehnoloških procesov, v boljšem obvladovanju tehnoloških procesov, v razvijanju velikoserijske proizvodnje, ki mora temeljiti na
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večji specializaciji, tesnejši kooperaciji in drugih oblikah poslovnega sodelovanja, ki omogočajo večjo delitev dela, na odpravi avtarkičnih teženj proizvodnje v okviru posameznih delovnih organizacij in cele države, v znanstveno
fundiranih prognozah razvoja domačega in tujih tržišč in na hitrem prilagajanju
dinamičnim spremembam trga; v pospeševanju vsestranskega napredka znanstveno-raziskovalnega dela in na večjem vključevanju raziskovalnega dela v
proizvodnjo; v sodobni organizaciji celotnega procesa reprodukcije, v bolj smotrnem in hitrejšem vzgajanju kadrov in pospešenem vključevanju visoko kvalificiranih kadrov v proizvodnjo in raziskovanje ter na izpopolnjevanju sistema
in meril za delitev čistega dohodka in sredstev za osebne dohodke v delovnih
organizacijah.
Zelo kompleksno vprašanje modernizacije naše proizvodnje je dolgoročen
proces, ki mora postati sestavni del našega celotnega družbenega razvoja, izvajati pa ga moramo ob vsestranski podpori celotne družbe delovne organizacije
same na osnovi dobro preudarjenih dolgoročnih programov. Naš sistem družbenega samoupravljanja predpostavlja in zahteva, da mora v okviru dolgoročnih družbenih planov celotnega družbenega razvoja vsaka delovna organizacija sama najti in osvojiti lastni koncept bodočega razvoja, kar pomeni, da
predstavlja dolgoročno planiranje oziroma programiranje v delovnih organizacijah enega izmed osnovnih elementov samostojnega določanja delovnih kolektivov o njihovem lastnem razvoju na osnovi pobud družbe.
Izdelava dolgoročnih programov razvoja bo omogočila,, da delovne organizacije svojo tekočo gospodarsko politiko ne bodo več prilagajale samo kratkoročnim interesom, temveč si bodo same začrtale svojo pot za bodočo stalno
rast produktivnosti dela. Dolgoročna prognoza mora zajeti vsa vprašanja
bodočega razvoja, kakor so rast proizvodnje, ki mora biti tesno povezana z
dolgoročnimi potrebami tržišč, programirati pa je treba tudi investicije, bodoči
finančni efekt, dohodek in porast osebnih dohodkov, potrebne kadre in njihovo
strokovno vzgojo, na razvoj vezano raziskovalno delo, organizacijo poslovanja,
konkretne oblike kooperacije z drugimi proizvajalci in drugo.
Samo na temelju integralnega planiranja vseh dobro proučenih in utemeljenih postavk bodo delovni kolektivi lahko našli nove kombinacije za večji
efekt proizvodnje, za nove izdelke in nova tržišča. Dolgoročni program mora
odpirati tudi perspektivo stalnega večanja osebnih dohodkov, ker so nizki dodohodki že danes ovira za hitrejši napredek proizvodnje.
Posebno bi želel poudariti, da takšno planiranje v delovnih organizacijah
ne sme biti samo mehanično podaljševanje preteklosti v prihodnost, ki zadržuje
nespremenjen program proizvodnje in enako organizacijo prodaje ter pri tem
računa samo s starimi tržišči. Nasprotno, dinamičen razvoj zahteva odločno
razvijanje novih proizvodnih struktur. Zadovoljiti se ne smemo samo s potrebami domačega tržišča. Bodočo proizvodnjo moramo vse bolj usmerjati na
zahtevnejša inozemska tržišča, za kar pa je potrebno poglobljeno spoznavanje
sedanjih in bodočih tendenc mednarodne trgovine in sistematično spremljanje
razvoja v svetu. Za industrijo v naši republiki je značilno veliko število starih
podjetij, ki poslujejo z zastarelo opremo in še vedno s širokim sortimentom
izdelkov v majhnih serijah, kakor je to ustrezalo potrebam zaostale predvojne
Jugoslavije.
V zvezi z modernizacijo zastarele industrije se vedno poudarja samo
potreba po rekonstrukciji naprav, zapostavlja pa se vprašanje sprememb sedanjega asortimenta proizvodnje, ki ga sestavlja veliko število takih izdelkov,
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ki so se že preživeli ali pa jih bo to doletelo v bližnji bodočnosti. To velja često
tudi za novejšo proizvodnjo, posebno če upoštevamo naglo razširitev tržišč, ki
glede na skokovit razvoj tehnike in naglo menjanje strukture potrošnje zahtevajo vedno nove oblike izdelkov.
Dovolite, da z nekaj inozemskimi podatki ilustriram te nagle spremembe.
Pri velikih inozemskih podjetjih kemične in živilske panoge predstavljajo okoli
70i0/o proizvodnje novi izdelki, ki jih pred nekaj leti še sploh ni bilo — ali
podobno — sedanja struktura proizvodnje moderne elektronske industrije vsebuje 80 °/o izdelkov, ki jih prede 15 leti še sploh nismo poznali. Takšne nagle
spremembe moramo z dvigom standarda pričakovati tudi pri nas, zato postaja
izbor novih proizvodov važen element za dolgoročno planiranje ravno v naših
delovnih organizacijah.
Prvi osnutki sedemletnih planov nekaterih naših večjih delovnih organizacij pa kažejo, da nameravajo podjetja tudi po opravljeni rekonstrukciji zadržati širok program, ki izvira še iz časa pred vojno. Takšni programi so
posledica tehnokratskega planiranja v delovnih organizacijah, ko se brez analize
tržišča in brez študija vpliva majhnih serij za racionalno proizvodnjo na sodobnih napravah, enostavno podaljšujejo sedanji trendi proizvodnje. Modernizacija industrije v naši republiki se mora pri izboru nove strukture usmeriti
na proizvodnjo visoko vrednih, kvalitetnih in zahtevnih industrijskih izdelkov,
katerih proizvodnja zahteva specializiranega proizvajalca z več znanja, s tehničnimi izkušnjami in z mnogo spretnosti ob visoko produktivni opremi. Uvajanje takšne strukture bo šele omogočilo močnejšo orientacijo na zahtevna tuja
tržišča ob sočasnem naraščanju osebnih dohodkov in standarda. Opuščati pa
je treba proizvodnjo enostavnih, nezahtevnih in zastarelih izdelkov.
Priprava takšnih programov za razvoj posameznih delovnih organizacij je
strokovno zelo zahtevna naloga, ki mora sloneti na dobro pripravljenih analizah
in dobro utemeljenih prognozah; opravijo pa jo lahko le visoko strokovni
kadri. Večje delovne organizacije bi morale zato organizirati lastne programske
službe, manjša podjetja pa bodo to delo lahko opravila le ob večji zunanji
pomoči. Za te naloge pa bi se morali usposobiti tudi razni zavodi, inštituti,
biroji in druge strokovne organizacije. To pa seveda ne pomeni, da bi se celotno
delo na perspektivnem programu moralo prepustiti samo strokovnjakom. Nasprotno, izdelava programa, posebno pa njegovo izvajanje bo uspešno le, če
bomo znali že v pripravljalna dela vključiti celotni kolektiv, ki mora na osnovi
predloženih analiz in prognoz sam osvajati koncepte in odločiti o svojem bodočem razvoju. Takšno programiranje v delovnih organizacijah je obenem
najboljša priprava za izdelavo sedemletnega plana posameznih delovnih organizacij in komun.
Uspešna modernizacija naše proizvodnje je tesno povezana z .razvojem
znanstveno raziskovalnega dela in hitrega uvajanja izsledkov tega dela v proizvodnjo. Razvitemu raziskovalnemu delu in vzgoji strokovnih kadrov se danes
povsod po svetu pripisuje vloga tistih osnovnih faktorjev, od katerih je v
največji meri odvisen celoten ekonomski in družbeni razvoj. Investicije v raziskovalno delo in vzgojo kadrov dobivajo enak pomen, kakor vlaganja v sodobna
proizvajalna sredstva; njihova udeležba v skupnih investicijah pa nenehno
narašča.
Znanost ni danes več samo predhodnica proizvodnje; v moderni proizvodnji
se raziskovalno delo in proizvodna tehnika spajata in sta nerazdružljivo po-
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vezani v moderni tehnologiji. Raziskovalno delo postaja vse bolj prva faza
proizvodnje, iz katere rastejo nova tehnika in novi izdelki.
Z našo dosedanjo naglo rastjo gospodarstva smo sicer dosegli sorazmerno
visoko raven proizvodnje, vendar s tehnologijo, ki je večinoma usposobljena
samo za rutinsko reprodukcijo često celo zastarelih procesov, z mnogimi elementi obrtniške mentalitete, brez sposobnosti, da bi se hitro prilagajala novim
zahtevam in bi sama razvijala novo tehnologijo in nove izdelke.
Takšno stanje bo v -mnogih delovnih organizacijah povzročilo, da se bo
v naslednjem obdobju tempo rasti nujno moral zmanjšati, če proizvodnja hitro
ne bo našla tesnega kontakta z razvitim mehanizmom raziskovalne in študijske
dejavnosti.
Ugotovitev, da naša proizvodnja ne temelji na raziskovalnem delu, pa ne
pomeni, da smo v preteklem obdobju razvoj znanosti in raziskovalne dejavnosti
v celoti zapostavljali. Nasprotno, iz analiz Sveta za znanost Socialistične republike Slovenije izhaja, da razpolagamo v naši republiki s celo mrežo znanstvenih inštitutov, ki so vsi bili zgrajeni po vojni. Iz strukture opravljenega
dela je razvidno, da je celotna raziskovalna dejavnost močno usmerjena na
osnovne in splošne raziskave in v mnogo manjši meri na razvoj, čeprav pomeni
razvoj tisto raziskovalno dejavnost, ki je najbolj neposredno povezana s
proizvodnjo.
Tesnejše sodelovanje med proizvodnjo in raziskovalnim delom je ovirala
zainteresiranost gospodarstva na reševanju posameznih kratkoročnih izoliranih
problemov, ki niso bili vedno v skladu z usmeritvijo inštitutov na dolgoročna
raziskovanja. Kljub spremembam v zadnjem času pa se takšna usmerjenost
le počasi spreminja, ker delovne organizacije brez lastne razvojne službe nimajo
zadostnega pregleda nad lastnimi problemi, ter zato niso sposobne programirati
lastnih raziskovalnih del in seveda tudi ne morejo razvijati tehnologije in novih
izdelkov na temelju izsledkov, ki so jih opravili drugi.
Za modernizacijo proizvodnje in stalnost tega procesa je nujno, da delovne
organizacije same ustanavljajo svoje lastne raziskovalne dejavnosti v tesni
povezanosti s celotnim procesom proizvodnje. Formiranje lastne razvojne službe
omogoča podjetjem, da izločijo iz proizvodnje in povežejo med seboj vsa tista
dela raziskovalnega karakterja, ki so se že doslej opravljala improvizirano med
proizvodnjo, v enotno organizirano raziskovalno dejavnost, s takšno povezavo
kvalificiranih kadrov, ki bo omogočala teamsko delo. Hkrati predstavlja takšna
notranja delitev dela v delovnih organizacijah tudi smotrno zaposlitev visoko
kvalificiranega kadra, ki bo šele v okviru organizirane razvojne službe lahko
prevzel odgovornost za stalni napredek proizvodnje v svojem kolektivu. Specifični problemi proizvodnje bodo večkrat zahtevali, da se v razvojne oddelke
in inštitute pri delovnih organizacijah vključujejo tudi takšne dejavnosti, kakor
so konstrukcijski biroji, polindustrijske naprave, kontrolni laboratoriji, študijske in analitične službe in drugo, če takšna medsebojna povezanost podpira
cilje konkretne razvojne službe.
Danes ima v naši republiki šele 9 industrijskih organizacij lastne razvojne
inštitute, 4 novi pa se ustanavljajo. Poleg tega deluje tudi že nekaj desetin
razvojnih oddelkov, predvsem v industriji, kar kaže, da si raziskovalno delo
polagoma utira pot v proizvodnjo. Mladi razvojni inštituti in oddelki so se
v zadnjem času večinoma že uspešno uveljavili, .nekateri pa se hitro razraščajo
v dejanske nosilce celotnega napredka proizvodnje v konkretnih delovnih
organizacijah.
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Vzporedno z raziskovalno dejavnostjo v proizvodnji pa moramo nadaljevati
tudi s pospešenim razvijanjem drugih raziskovalnih ustanov, ki pokrivajo
večja raziskovalna področja in dajejo usluge večjemu številu proizvajalcev in
potrošnikov. Sele smotrna koordinacija med raznimi vrstami raziskovalnih
organizacij bo omogočala ustvariti enotno raziskovalno dejavnost in s tem
povečati njen vpliv na celotni družbeni razvoj, ob sočasnem odpiranju večjih
perspektiv za vsak posamezni inštitut in njegove kadre. Težišče naše raziskovalne politike pa moramo prenesti na uporabna in razvojna raziskovanja. To
pa seveda ne pomeni, da tudi razvoju fundamentalnih znanstvenih raziskovanj
v bodoče ne bi posvečali pozornosti.
Celotna raziskovalna dejavnost mora v svoje delo obvezno vključiti tudi
prenos rezultatov v produkcijo. Naloga torej ni izčrpana, ko so problemi rešeni
v inštitutu, temveč dobi svoj pravi zaključek šele, ko nemoteno teče redna
proizvodnja.
Velik poudarek na lastni razvojni dejavnosti pa ne izključuje potrebe po
intenzivnejši obogatitvi lastnih izkušenj z dosežki v svetu. Tudi na tem področju
je zapiranje v lastne meje škodljivo in predstavlja v bistvu ostanek ozke
obrtniške miselnosti. Zato se morajo delovne organizacije in inštituti v večji
meri vključevati v vse oblike moderne mednarodne kooperacije. Za uspešno in
hitro prenašanje domačih in tujih izsledkov v našo proizvodnjo pa je potrebno
ustanavljati nove in podpirati obstoječe specializirane zavode, biroje in centre,
da bodo materialno in kadrovsko usposobljeni pomagati delovnim organizacijam pri izvajanju programov modernizacije proizvodnje.
Vse nakazane naloge pa bodo uresničene le, če bomo proizvodnji in razvojnemu delu zagotovili tudi potrebne kadre. Poslovni uspeh, ekonomičnost,
organizacija produkcijskih procesov ter kvaliteta izdelkov niso odvisni samo
od uporabljene tehnike, temveč v vedno večji meri od ljudi in njihovega
znanja. Pravilna razporeditev strokovnih delavcev in njihovo stalno usposabljanje za vedno nove, vse bolj zahtevne naloge, njihova zainteresiranost za delo
in njihova stopnja zavestnega sodelovanja pri njegovem opravljanju, odločajo
o uspehu vsake delovne organizacije. Medtem ko je še pred nekaj leti prevladovala zahteva po vključevanju vedno večjega števila novih delavcev, stopa
danes v ospredje zahteva po takih kadrih, ki bodo tehnološko, organizacijsko
in družbenoekonomsko sposobni modernizirati našo proizvodnjo. Tudi pri nas
si vedno bolj utira pot prepričanje, da ni gospodarskega napredka brez kulture, znanosti, izkušenj in tehničnega, ekonomskega ter komercialnega znanja,
tako da postaja v moderni proizvodnji človek celo pomembnejši faktor
kakor so surovine in naravni pogoji. Zaradi občutnega pomanjkanja visoko
kvalificiranih kadrov na določenih področjih že sedaj komaj izpolnjujemo
osnovne naloge v gospodarstvu in družbenih službah. Celotni proces modernizacije gospodarstva pa zahteva razen povečanega števila kadrov še nove
profile temeljito usposobljenih strokovnjakov, ki bodo lahko z novim znanjem
in novimi metodami dela reševali vse probleme sodobne proizvodnje.
V naših delovnih organizacijah pa se srečujemo često še z miselnostjo in
pogledi, ki predstavljajo preživele koncepte o vlogi kadrovske politike in o
potrebi po zaposlovanju strokovnih kadrov. Napredna kadrovska politika zahteva, da vsaka delovna organizacija v okviru svojega razvojnega programa izdela tudi dolgoročni plan kadrov. Število, strokovnost in profil potrebnih kadrov
morajo izhajati iz analize nalog, ki jih bo treba reševati v naslednjem obdobju.
Kadrovska politika mora postati tako sestavni del gospodarske in razvojne
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politike v podjetju, kar pomeni, da bodo morale predvsem delovne organizacije same načrtno in sistematično skrbeti za nove kadre. V zvezi z dolgoročnim
planiranjem kadrov pa je treba rešiti vprašanje, kje in kako dobiti oziroma
vzgojiti kader, ki bo kos novim nalogam. Zaradi splošne diferenciranosti kadrov
je mogoče ta problem reševati samo z vzgojo, to pa pomeni, da mora postati
tudi šolanje kadrov del perspektivne politike delovnih organizacij in naloga
kadrovske službe. Šolanje oziroma vzgoja kadrov postaja tako vsebolj temeljni problem napredka proizvodnje. Zato pa je nujno potrebno, da se proizvodnja in šola v mnogo večji meri povežeta med seboj. Naša proizvodnja
kaže še vedno premalo zanimanja za materialne, pedagoške in strokovne probleme naših šol. Le s tesno povezavo vzgojnih ustanov in gospodarstva bo
mogoče vzgojiti potrebno število kadrov s takim profilom in znanjem, da se
bodo uspešno uveljavili v praksi.
Naše delovne organizacije in družbene skupnosti pa se še vse premalo
zavedajo, da je mogoče sistematično reševati probleme kadrov samo z načrtnim
sistemom štipendiranja. Z usklajeno politiko štipendiranja bo mogoče doseči
boljšo razmestitev strokovnih kadrov po delovnih organizacijah in po drugih
območjih. Štipendiranje je treba usklajevati z dolgoročnimi plani razvoja; plani
kadrov in štipendiranje kadrov pa morajo postati tudi sestavni del vsakega
investicijskega programa.
V štipendiranje za šole II. in III. stopnje bi bilo treba v mnogo večjem
obsegu vključevati delavce, ki so že dosegli praktične uspehe v proizvodnji,
in jim tako omogočiti razširjanje njihovega teoretičnega znanja s študijem.
Izkušnje kažejo, da so takšni strokovnjaki, ki poznajo potrebe prakse in zato
tudi bolje uporabljajo svoje teoretsko znanje, najboljši vodilni kadri, ki so
obenem tesneje povezani s svojim podjetjem.
Pospešena modernizacija naše proizvodnje postavlja v ospredje vprašanje
kadrov v gospodarstvu, ki postaja tako temeljni problem našega razvoja. Temu
vprašanju mora posvetiti vso pozornost celotna družba, vzgoja kadrov pa mora
postati integralni del razvoja naših proizvajalnih sil.
Pomemben faktor za uresničevanje nakazanih nalog na področju modernizacije proizvodnje bo v letu 1964 predstavljalo tudi uveljavljanje novih principov investicijske politike. Zato bi se zadržal tudi na teh vprašanjih.
Z nadaljnjim razvijanjem družbenoekonomskih odnosov so kot nosilci razširjene reprodukcije vse bolj uveljavljajo delovne organizacije, tako da postajajo delovni kolektivi dejansko nosilci odločitev za nova investicijska vlaganja.
S krepitvijo materialne osnove delavskega samoupravljanja na osnovi izpopolnjenega sistema delitve in povečanja proizvodnje pa postajajo tudi sredstva
delovnih organizacij vse bolj pomemben vir razširjene reprodukcije, ki bo moral
nadomestiti vlogo družbenih skladov.
Zmanjšanje vloge družbenih investicijskih skladov se je pričelo že leta 1963
s prenosom obveznosti splošnega investicijskega sklada na decentralizirana sredstva. Te spremembe so se v naši republiki pokazale na večjem angažiranju
poslovnih bank na področju razširjene reprodukcije, čeprav predstavlja to šele
začetek novega procesa. S stalnim povečevanjem sredstev delovnih organizacij
in s prenehanjem administrativnega omejevanja prostega razpolaganja z lastnimi sredstvi pa dobivajo te spremembe vedno večje perspektive.
Kreditni potencial bank predstavljajo v glavnem sredstva delovnih orgazacij, ki jih te nalagajo na osnovi ekonomskih in samostojnih odločitev pri
poslovnih bankah v obliki depozitov in obveznic. Na ta način se osvobajajo za2
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časna sredstva pri delovnih organizacijah, hkrati pa se ustvarjajo možnosti, da
se na osnovi kreditnih odnosov ista sredstva koristijo pri drugih organizacijah
in za investicijske naložbe. Tako poteka prerazpodelitev sredstev s pomočjo
kreditnih odnosov, ne da bi se delovnim organizacijam sredstva odvzemala.
Kreditni odnosi dobivajo tako obliko samoupravnega odločanja o razdelitvi
sredstev za družbeno reprodukcijo. Hkrati pa pomeni to varčevanje z investicijskimi sredstvi pri delovnih organizacijah, ki preko oročanja v bankah
svoja sredstva akumulirajo, postopno zbirajo in jih uporabljajo šele takrat,
ko je dosežen takšen obseg, da jih lahko i'acionalno uporabijo za lastne investicij e.
Z uveljavljanjem takih kreditnih odnosov postajajo poslovne banke vse bolj
samostojne poslovne organizacije, ki morajo poslovati na osnovi gospodarskega
računa brez vmešavanja politično-upravnih organov v njihove konkretne odločitve. To moramo nujno upoštevati, če hočemo, da bodo kreditni odnosi dejansko polno zaživeli.
Na temelju smernic družbenega plana bo v letu 1964 treba na področju
investicijske politike izvršiti obsežne naloge, ki so zajete v programu Splošne
gospodarske banke in ki zahtevajo močno angažiranje vseh poslovnih bank.
Program investicij predvideva, razen vlaganj v kmetijstvo, promet in turizem, tudi izgradnjo večjih industrijskih objektov, kot so: nadaljevanje rekonstrukcij v železarnah, novi energetski objekti, ki vključujejo električne
centrale in energokemični kombinat v Velenju, nadaljevanje izgradnje kemične
in elektroindustrije ter drugo. Izgradnja takšnih industrijskih objektov, ki so
splošnega pomena za našo republiko, bo vplivala na spremembo strukture
industrijske proizvodnje in izvoza, hkrati pa bo omogočila tudi hitrejši razvoj
predelovalne industrije in ostalih področij.
Nosilec kreditov za izgradnjo industrijskih objektov je Splošna gospodarska
banka, ki bo to nalogo lahko izvršila samo na osnovi bančnega združevanja
sredstev delovnih organizacij, s sodelovanjem vseh poslovnih bank, zveznih
specializiranih bank ter z udeležbo inozemskih komercialnih kreditov. Konstrukcija financiranja industrijskih objektov kaže, da bi bilo treba pri Splošni
gospodarski banki zbrati v letu 1964 sredstva v obsegu okoli 40 milijard dinarjev, kar bo zahtevalo vsekakor velik napor.
Glede na dosežene začetne uspehe pri oročevanju sredstev v letu 1963, ko
so delovne organizacije razpolagale zaradi sprememb v obračunu dohodka za
leto 1962 s sorazmerno majhnimi sredstvi, lahko računamo v letu 1964 s širšim
združevanjem sredstev delovnih organizacij in s tem z večanjem kreditnega
potenciala bank. Takšna predvidevanja so realna, zlasti če upoštevamo, da
bodo razpoložljiva sredstva delovnih organizacij v letu 1964 na osnovi večje
proizvodnje in spremenjenih instrumentov porasla za okoli 30 milijard dinarjev.
Delovne organizacije pa naj tako povečana sredstva v prihodnjem letu oročajo
v bankah in s tem pomagajo pri izpolnjevanju osnovnih nalog na področju
investicijske politike v letu 1964, kar pomeni obenem tudi močnejšo orientacijo
na štednjo lastnih sredstev za bodoči razvoj. Tak sistem varčevanja sredstev
delovnih organizacij bi se moral vključiti v dolgoročne programe razvoja
vsake posamezne delovne organizacije, kar pomeni, da mora predstavljati oročanje sredstev del njihove finančne in razvojne politike, ki mora najti svoje
mesto v letnih planih, predvsem pa v razpravah pri potrjevanju zaključnih
računov.
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Zaradi povečanih sredstev delovnih organizacij v letu 1964, kljub takemu
obsegu združevanja sredstev za investicijske objekte, ki so splošnega pomena
za razvoj republike, ne bodo zmanjšane možnosti za reševanje drugih potreb v
okviru samih delovnih organizacij in v okviru komun.
Takšen kreditni sistem predpostavlja, razen sodelovanja gospodarskih organizacij kot osnovnih akterjev, tudi razvijanje ustreznih odnosov med Splošno
gospodarsko banko in komunalnimi bankami, kar predstavlja novo kvaliteto
v celotnem bančnem poslovanju. Posebno vlogo pri tem bodo igrale komunalne
banke, ki so v neposrednem stalnem kontaktu z delovnimi organizacijami in
morajo zato najbolj poznati njihove možnosti in potrebe.
Pomemben prispevek v smeri uveljavljanja takšnega sistema financiranja"
predstavlja sklep Zvezne skupščine o odpravi splošnega investicijskega sklada.
Ta ukrep predstavlja pravzaprav korak naprej k odpravljanju administrativnih
poseganj v razširjeno reprodukcijo na področju gospodarskih investicij. To pa
bo dobilo svoj poln pomen šele takrat, ko bodo na podoben način prenesena na
poslovne banke tudi sredstva decentraliziranih investicijskih skladov. Predlog
zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije, ki je hkrati
predložen Skupščini, predstavlja torej pomemben prispevek k uresničevanju
takšne investicijske politike, ki je skladna z investicijami naše ustave in s katero računa tudi predlog družbenega plana za leto 1964. Del sredstev delovnih
organizacij, ki se bo še nadalje zbiral kot prispevek za intervencijo republike
na področju investicij, se bo v celoti prenesel kot kredit na poslovne banke,
kjer se bo združil z drugimi bančnimi sredstvi in tako povečal kreditni
potencial bank.
Da bi se sredstva odpravljenega republiškega investicijskega sklada smotrno vključevala v pospeševanje družbenega razvoja naše republike, se s posebnim zakonom o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij
v letu 1964 usmerjajo sredstva za razvijanje tistih dejavnosti, ki jih je treba
posebej podpreti, da bi se zagotovil skladnejši razvoj. Skladno s prenosom
sredstev pa bo banka oziroma njen upravni organ samostojno in s polno
odgovornostjo določal objekte, lokacije in pogoje za najbolj racionalno in
rentabilno uporabo sredstev, v okviru enotne kreditne politike.
Proces odpravljanja družbenih investicijskih skladov pa se ne bi smel
zaustaviti na nivoju republike. Takšni skladi se namreč formirajo tudi pri
občinah oziroma okrajih ter bodo znašala njihova sredstva v letu 1964 predvidoma okoli 14 milijard dinarjev. Da bi zagotovili enotnejše obravnavanje
vseh sredstev za investicije v okviru poslovnih bank in dosledno uveljavljanje
bančnih kriterijev pri odobravanju kreditov, bi bilo potrebno, da tudi okraji
in občine odpravijo svoje investicijske sklade in njihova sredstva prenesejo
na poslovne banke. Le z vključevanjem vseh sredstev družbenih investicijskih
skladov v kreditni potencial bank bo mogoče brez administrativnega vmešavanja izvajati celotni sistem razširjene reprodukcije na ekonomski osnovi.
Okrajne in občinske skupščine naj bi zato sprejele podobne odločitve in s tem
prispevale k uresničitvi smernic in ciljev našega družbenega razvoja.
Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta prosim, da Skupščina SR Slovenije sprejme predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
Ker je v obeh predloženih zakonih o investicijskih sredstvih republike konkretizirana politika v skladu z družbenim planom, predlaga Izvršni svet Skupščini,
2*
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da sprejme tudi zakon o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije in zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij
v letu 1964.
Predsednik Leopold Krese: Ker je namen te skupne seje s tem
dosežen, zaključujem skupno sejo in vas vabim čez pol ure na nadaljevanje
ločenih sej.
Med odmorom se prosim prijavite za diskusijo.
(Skupna seja je bila zaključena ob 10.40. — Seja Republiškega zbora se
je nadaljevala ob 11.15.)
Predsednik Tine Remškar: Pričenjam obravnavo o predlogu družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964. Poročilo odbora
za družbeni plan in finance, ki je predlog družbenega plana SR Slovenije za
leto 1964 obravnaval kot pristojni odbor, ste poslanci dobili že pismeno. Seznam
amandmajev, ki tvorijo sestavni del predloženega poročila, pa vam je bil
predložen danes. Prav tako ste dobili pismeno poročilo zakonodajno-pravne
komisije, kot tudi sklepa o stališčih k predlogu družbenega plana, ki sta ju
predložila Socialno-zdravstveni zbor in Prosvetno-kulturni zbor.
Ali želi poročevalec odbora za družbeni plan in finance dati k predlogu
družbenega plana še svoje ustno poročilo? Besedo ima poslanec Miran Košmelj.
Miran Košmelj: Tovariši poslanci! Dovolite mi, da se v razpravi o
predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 dotaknem dveh problemov,
ki po mojem mnenju zaslužita posebno pozornost v zvezi z bodočim delom naše
Skupščine. Prvi se nanaša na tako imenovano integracijo gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, drugi pa na vprašanje, kako naj bi v bodoče pristopali
k razpravam o družbenih planih.
Predlog družbenega plana za leto 1964 temelji na razmeroma optimističnih
predpostavkah, kar zlasti velja za bodočo rast našega gospodarskega razvoja in
za razvoj mednarodne menjave. Vendar smatram, da so te predpostavke realne.
Že obstoječi pogoji gospodarjenja, ki pa se bodo z nadaljnjim izpopolnjevanjem
gospodarskega sistema še izboljšali, omogočajo delovnim organizacijam, da dosežejo tudi v prihodnjem letu takšno dinamiko v proizvodnji, kakršna je značilna za naš letošnji razvoj. Če bodo samoupravni organi spretno in hitro
prilagajali svoje poslovanje novim pogojem gospodarjenja, lahko pričakujemo,
da bo predvidena skupna stopnja gospodarske rasti v prihodnjem letu celo
presežena.
Možnosti za izpolnitev in celo prekoračenje predvidene rasti razvoja brez
dvoma obstojajo. Vendar pa ne smemo prezreti vrste okoliščin, ki bodo spremljale razvoj gospodarstva v naslednjem letu.
Za nadaljevanje dinamičnega razvoja gospodarstva v prihodnjem letu bo
brez dvoma odločilno dejstvo, v kakšni meri nam bo uspelo uskladiti določene
neskladnosti, ki so se pojavile v letu 1963 oziroma spremljajo naš gospodarski
razvoj že nekaj let. To so problemi energetike, prometa, kmetijstva in terciarnih
dejavnosti. Razvoj teh področij močno zaostaja in da bi zagotovili skladen razvoj
gospodarstva, bo potrebno iskati ustrezne rešitve že v bodočem letu. Razumljivo
pa je, da je mogoče take probleme reševati uspešno predvsem na daljši rok. Zato
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bo treba prav tem področjem posvetiti Vso pozornost pri sestavljanju sedemletnega družbenega plana.
Slovenija spada — če uporabimo kot osnovo za primerjavo višino narodnega dohodka na prebivalca — v vrsto gospodarsko razvitejših dežel. V takih
pogojih zahteva uresničitev visoke stopnje gospodarske rasti novih prijemoV
in novih rešitev. Ni slučaj, da daje predlog plana tolikšen poudarek problemu
modernizacije proizvodnje in mislim, da sem pravilno razumel tudi ekspoze
tovariša Kotnika, ko je navajal, kaj vse pravzaprav vključuje pojem modernizacije proizvodnje. Potrebni so nam predvsem kvalitetni premiki v načinu
gospodarjenja, ki naj bi nenehno omogočali povečevanje produktivnosti dela
in zagotavljali enakomernost proizvodnje.
V okviru kvalitetnih premikov, ki jih želimo doseči v načinu gospodarjenja,
utira predlog družbenega plana za leto 1964 pot integraciji gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti. Stopnja razvoja v naši republiki nujno zahteva
obravnavanje družbenih služb kot faktorja za povečanje proizvodnje in produktivnosti dela, s tem pa seveda tudi kot faktorja v naporih za dvig življenja
skega standarda. Na današnji stopnji razvoja si ni mogoče misliti hitrega tempa
gospodarske rasti brez vzporedne rasti in učinkovitega delovanja vrste družbenih služb. Nadaljnji hiter razvoj gospodarstva bo čedalje bolj odvisen od
hitrega razvoja družbenih služb in obratno, družbene službe bodo mogle postati
odločilen faktor v razvoju gospodarstva, če jim bo gospodarstvo zagotovilo
ustrezen razvoj.
V naši republiki smo za razvoj posameznih vrst družbenih služb že v preteklem obdobju vlagali razmeroma precejšnja sredstva in njihove materialne
osnove niso več tako šibke. Smatram, da je večje vključevanje družbenih služb
v napore za dvig rasti gospodarstva objektivno mogoče. Prav tako je zaradi
čedalje večje materialne osnove gospodarskih organizacij mogoča večja vključitev gospodarskih organizacij pri razvijanju družbenih služb. Glede na to
mislim, da so dane že precejšnje materialne osnove za bolj kompleksno obravnavanje gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Takšen pristop k reševanju
problemov bi brez dvoma izredno ugodno vplival na celoten družbeni razvdj
in odpravljal anomalije, ki še zavirajo njegovo rast. V tej zvezi bi opozoril na
nekaj takih anomalij.
Čeprav je problem kadrov ob zahtevah, ki jih postavlja sodobna proizvodnja, nadvse pereč, se v gospodarstvu še ni popolnoma uveljavilo prepričanje, da problemi šolske reforme, razširjanje mreže posameznih vrst izobraževalnih ustanov in reševanje težav pri financiranju šolstva niso samo stvar
pedagoških delavcev in družbeno-političnih skupnosti. Tudi v vrstah pedagoških
delavcev in šolskih zavodov ni še dosežen potreben posluh za utrip moderne
proizvodnje, zaradi česar je pri reformnih prizadevanjih še vse premalo povezovanja z gospodarstvom. V posameznih družbeno-političnih skupnostih se prav
tako često še obravnavajo problemi šolstva, zlasti strokovnega, zgolj kot breme,
ki bi ga najraje preložili na ramena nekoga drugega. Taka kratkovidna gledanja
posameznih partnerjev seveda ne morejo prispevati k temu, da bi šolstvo
učinkovito služilo napredku gospodarstva, niti temu, da bi razvoj gospodarstva
močneje in hitreje vplival na napredek in boljše rezultate v šolstvu.
In nadalje. Ali ni mogoče v borbi za čim večji gospodarski vzpon istovetiti
tudi delovanje zdravstvene službe, tako kurative in morda še bolj preventive,
s faktorji, ki neposredno vplivajo na višino proizvodnje in produktivnosti dela.
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Se bolj očitna je odvisnost razvoja zdravstvene službe ter njenih zmogljivosti
■od stopnje gospodarskega razvoja.
Večje povezovanje gospodarstva z negospodarskimi dejavnostmi se kaže
nujno tudi na področju politike in službe za zaposlovanje delavcev. Ta služba
je še zelo skromno razvita in ob razmeroma velikih sredstvih, s katerimi razpolaga, še vedno ni dovolj angažirana pri reševanju problemov gospodarstva.
Podobno kot v omenjenih primerih se odraža odvisnost tudi ostalih družbenih služb od gospodarstva, oziroma je očiten vpliv posameznih družbenih
služb na razvoj gospodarstva.
Poskus bolj povezanega obravnavanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti se v družbenem planu ne odraža v smernicah za njihov razvoj, temveč
pride do izraza tudi pri oblikovanju politike uporabe sredstev republiških
družbenih skladov-. Pred očmi imam politiko trošenja teh sredstev, ki so precej velika. V predlogu plana je začrtana politika uporabe sredstev republiških
skladov, kakršna naj bi prispevala k realizaciji nalog in ciljev družbenega plana
in hkrati zagotovila čimbolj skladen družbeni razvoj. Skupščini je dana na
vpogled tudi razdelitev posameznih skladov, ki so jo predložili njihovi upravni
odbori.
Vprašanj, ki se porajajo v zvezi s politiko uporabe sredstev posameznih
skladov, je več. Vsekakor bo potrebno, da po sprejetju družbenega plana upravni
odbori posameznih skladov ponovno pregledajo, če je razdelitev sredstev v
skladu s smernicami družbenega plana. Dalje bo ob priliki razprav o sedemletnem planu treba temeljito oceniti potrebe naložb v družbene službe in
poiskati nove vire za njihovo hitrejšo rast. Ni dvoma, da se bomo tudi tukaj
srečali s podobnimi problemi kot pri naložbah v gospodarstvu. To so predvsem
problemi čimboljšega izkoriščanja sredstev, morebitnega začasnega angažiranja
prostih sredstev v druge dejavnosti in prilagajanja sistema financiranja družbenih dejavnosti podobnim načelom, kakršni so v gospodarstvu, torej načelom,
ki se porajajo iz sistema dohodka in njegove delitve po delu. Posebej bo potrebno proučiti odnose znotraj posameznih družbenih dejavnosti, da bi lahko
določili cilje in pogoje za ustrezno rast posameznih vrst družbenih služb in da
bi tako v največji meri zagotovili skladno rast celotnega družbenega razvoja.
Skupščinski odbori so s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v predlogu družbenega plana skušali čimveč prispevati k večji povezanosti gospodarstva in družbenih služb. S tem so pripomogli, da je tako izpopolnjeni predlog
družbenega plana že dobil v večji meri obeležje plana celotnega družbenega
in ne samo gospodarskega razvoja. Brez dvoma je k spremembi pogledov na
vlogo družbenih služb v veliki meri pripomogla nova struktura naše Skupščine,
ki začenja preko zborov delovnih skupnosti učinkovito posegati v reševanje
tistih področij družbenega življenja, ki smo jim doslej posvečali premalo pozornosti.
Vprašanje, kako naj bi v bodoče pristopali k razpravam o družbenih planih,
izhaja iz izkušenj pravkar opravljenega dela. Spremembe in dopolnitve, ki smo
jih v soglasju s predlagateljem vnesli v prvotni predlog družbenega plana,
dokazujejo, da so skupščinski odbori opravili v razmeroma kratkem času zelo
obsežno delo. Ob tem, kakor tudi že v poprejšnjih razpravah, so zelo intenzivno
razčiščevali razna vprašanja v zvezi s funkcijo planiranja in z značajem plana,
posamezni odbori pa so načeli še vrsto problemov, ki bodo morali najti ustrezno
mesto v sedemletnem planu.
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V skladu z ustavno funkcijo, ki jo ima Skupščina pri usmerjanju družbenega razvoja, mislim, da bi bilo koristneje, če bi v bodoče pristopali k izdelavi
predlogov družbenih planov tako, da bi Skupščina poprej sprejela splošne
smernice za sestavo plana. S tem bi bila dana sestavljalcem plana jasna orientacija, kako naj predlog družbenega plana izdelajo. S tem pa bi tudi omogočili popolnejše izvajanje ustavnih načel, ker bi po tej poti Skupščina lažje
izrazila svoja stališča v pogledu usmerjanja in usklajevanja družbenega razvoja.
Čimprej bo treba rešiti tudi vprašanje ustrezne metodologije za spremljanje izvrševanja družbenih planov, ker nadzor nad tem spada po ustavi v
pristojnost Skupščine. Takšna metodologija bo seveda morala izhajati iz funkcije
plana, ki je prognoza in ne direktiva; upoštevati pa bo morala tudi dejstvo,
da predložena dokumentacija ni sestavni del plana, temveč samo priloga, ki
omogoča njegovo boljše razumevanje in je le osnova za zaključke, ki so postavljeni v družbenem planu.
Tovariši poslanci! Teh nekaj misli lahko med drugim koristi tudi pri sestavljanju programa bodočega dela Skupščine zato, ker se iz takih izhodišč in iz
tako pojmovanega plana in planiranja že sami po sebi pojavljajo problemi in
naloge, ki jih bomo morali reševati.
Glede na to, da je predloženi predlog družbenega plana z vsemi spremembami, ki jih predlaga odbor za družbeni plan in finance, usklajen z odborom
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, da se z
vsemi spremembami in dopolnitvami strinja predlagatelj in da sta o takšnem
predlogu dala pozitivna stališča tudi Socialno-zdravstveni in Prosvetno-kulturni
zbor, predlagam Republiškemu zboru, da tako izpopolnjeni predlog družbenega
plana sprejme.
V imenu odbora za družbeni plan in finance izjavljam, da se odbor prav
tako strinja z obema amandmajema Prosvetno-kulturnega zbora in s predlogi
za spremembe zakonodajno-pravne komisije, kar vse je bilo zboru pismeno
predloženo.
Predsednik Tine Remškar: Slišali ste poročilo predsednika odbora
za družbeni plan in finance. Ali želi tudi predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati svoje ustno poročilo? (Ne želi.) Ce ne želi, prehajamo na razpravo.
K besedi se je prijavil poslanec inž. Karmelo Budihna.
Inž. Karmelo Budihna: Tovariši in tovarišice! Kljub temu, da je v
svojem ekspozeju inž. Kotnik že temeljito in zelo nazorno obdelal problematiko
na področju investicij, na katero bomo naleteli v letu 1964, bi vendar še želel o
tej temi spregovoriti nekaj besed.
Bančna sredstva, na katerih bo v letu 1964 slonelo izvajanje naše investicijske politike, so že v letu 1963 odigrala veliko vlogo. Ta vloga se vidi že iz
samih dveh ali treh številk. Gospodarska banka je na primer v letu 1963 zbrala
preko 15 milijard sredstev, sposobnih za dolgoročne naložbe, od tega kar 8
milijard sredstev gospodarskih organizacij. Komunalne banke pa so do konca
novembra zbrale okoli 18 milijard takih sredstev, od tega okoli 4 milijarde
iz gospodarstva. Če vemo, da je bilo leto 1963 pravzaprav prvo leto zbiranja
sredstev preko bank, potem nam rezultati v tem letu dokazujejo, da so banke
sposobne koncentrirati sredstva, ki so za izvedbo investicijske politike, kot je
postavljena v predlogu plana za leto 1964, potrebna. Bolj se postavlja vprašanje,
če je naša bančna mreža in organizacija sposobna usmeriti tako zbrana sredstva
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v izvedbo programa, ki pomeni realizacijo osnovnih načel investicijske politike,
kot je formulirana v planu. Republiškega programa investicijskih vlaganj ni in
ga v neki formalni obliki tudi ne more biti. So programi gospodarskih organizacij in bank, gospodarske banke in najbrž tudi programi komunalnih bank.
Gospodarska banka je v zadnjih dveh letih s tem, da je zbirala in izbirala
zahtevke po investicijskih kreditih, in s tem, da se je vključevala v sofinanciranje določenih objektov, ki so jih že in jih še bodo odobrile zvezne poslovne
banke, izdelala nekakšen svoj program financiranja investicij, ki ustreza splošni
smeri investicijske politike našega plana, ki teži k realizaciji hitre rasti proizvodnje in produktivnosti dela, k vključevanju v mednarodno kooperacijo,
povečanju izvoza itd. in ki pomeni za gospodarstvo v celoti krepak korak naprej.
Ce tak program pri gospodarski banki obstaja, najbrž ne more biti še drugih
programov, ki bi prav tako kompleksno ustrezali potrebam razvoja našega
gospodarstva. Eventualni programi komunalnih bank ali družbeno-političnih
skupnosti so v tem primeru lahko le dopolnilo osnovnega programa investicij
v industrijo za določeno obdobje. Obseg takega programa mora biti adekvaten
kreditnemu potencialu našega gospodarstva in realnim možnostim pridobivanja
sredstev bodisi iz inozemstva ali pa od zveznih bank. Programi komunalnih
bank pa bi po svojem obsegu in vsebini morali biti v razumnem odnosu do
osnovnega programa.
Izvedba programa gospodarske banke bo v letu 1964 zahtevala po približnih
predvidevanjih okrog 40 milijard zbranih sredstev, kot je to v ekspozeju že
omenil tovariš Kotnik. Analiza možnosti zbiranja sredstev kaže, da se bo v
gospodarstvu, v proračunih in namenskih skladih z zveznimi sredstvi vred
formiralo na našem področju okrog 210 milijard din sredstav. Ce od tega
odbijemo sredstva zveznih bank, to je okrog 21 milijard, srf/lstva namenskih
fondov in proračunov — predpostavljamo pretežno angažiranost bivšega republiškega, okrajnih in občinskih investicijskih skladov za investicije v manj akumulativna področja kot je industrija, to je v kmetijstvo, promet, turizem itd. —
in usmerjanje določenega odstotka sredstev gospodarskih organizacij v družbeni standard, recimo stanovanja, potem se pokaže, da se sredstva, na katera
bi se mogla realno usmeriti aktivnost poslovnih bank z namenom, da se združijo,
reducirajo na okrog 50—60 milijard din. Ce to številko primerjamo s potrebami
po 40 milijardah za izvedbo splošnega programa investicij v industrijo in delno
v promet, potem se nam pokaže obseg te naloge v vsej svoji težini. Potem je
tudi razumljivo, da ne more biti nobenega dodatnega programiranja investicij
v industrijo s strani komunalnih bank, ker tega ne dopuščajo potencialne
možnosti zbiranja sredstev.
Dalje, iz te konstatacije nujno izhaja, da bo za mobilizacijo tako velikih
razpršenih sredstev treba angažirati vse činitelje, da bo potrebna enotna akcija
za izvedbo enotnega splošnega programa financiranja investicij.
Komunalne banke so v letu 1963 pokazale veliko sposobnost zbiranja. Izgleda, da so komunalne banke, ki so osnovni nosilci našega kreditnega sistema
ter imajo dnevne stike z gospodarskimi organ;racijami in poznajo njihov položaj
v detajle, močno kvalificirane za ustvarjanje investicijskega potenciala. Zato
bodo v letu 1964 morale še bolj intenzivno pristopiti k akumuliranju sredstev,
potrebnih za izvedbo osnovnega investicijskega programa. Skupno z gospodarsko
banko bodo morale najti način za enoten nastop. Za izvršitev take naloge pa se
bodo morale tudi organizacijsko okrepiti.
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Komunalne banke so v 9 mesecih letošnjega leta odobrile preko 23 milijard
kreditov iz bančnih sredstev in svojih kreditnih skladov, od tega 17 in pol
milijarde ali 75i0/o v gradnje.
Četudi za tako smer vlaganja obstojajo nekateri razumljivi razlogi —
vlaganje v trgovino, v komunalne naprave in podobno — ker se pač komunalne
banke smatrajo kot banke, ki naj v prvi vrsti skrbe za razvoj terciarnih dejavnosti, pa vendar ne moremo prezreti dejstva, da gre za plasma bančnih sredstev,
ki zahtevajo relativno hitro obračanje. Ce naj komunalne banke v bodoče, poleg
dosedanjih funkcij, odigrajo še pomembno aktivno vlogo pri financiranju splošnega investicijskega programa, potem bi nadaljevanje takih tendenc v plasmaju
moglo ogroziti izvajanje take investicijske politike, kot jo predvideva družbeni
plan za 1964. leto.
Mislim, da je upravičen dvom, da je taka smer investiranja, kot jo lahko
razberemo iz plasmaja v letu 1963, v celoti rezultat ekonomskega rezoniranja
upravnih organov bank in bančnega aparata. Poznavajoč način formiranja
Upravnih odborov in drugih organov komunalnih bank, se prej vsiljuje misel,
da so tu odigrali določeno vlogo tudi zunanji vplivi, ki često ne temelje na
ekonomskih argumentih. Za take vplive daje priložnost po eni strani število
komunalnih bank in njihovih ekspozitur in poslovalnic, na drugi strani pa
sestav upravnih odborov in drugih organov bank in njihove pristojnosti.
Trenutno deluje na področju naše republike 14 komunalnih bank. Se pred
poldrugim letom smo jih imeli, mislim, 35, prej pa še več. Proces združevanja
komunalnih bank se je začel na osnovi nujnega spoznanja, da ima majhna
komunalna banka majhne možnosti in da zato ne more reševati mnogih vprašanj
s področja kreditiranja, da je delo takih bank drago in često zaradi pomanjkanja strokovnega kadra ne more biti dovolj kvalitetno. Razumljiva je težnja
občin po lastni banki. Zato so le težko pristopile k združevanju, ker so računale,
da banka, katere področje bo presegalo občinske meje, ne bo v prvi vrsti ščitila
»interese« komune, posebno, če je sedež nove večje banke izven področja
občine, ki se je odpovedala lastni banki. Svoje tako imenovane interese so si
posamezne občine skušale zagotoviti tako, da so si izgovorile pravico, da po
vnaprej določenem ključu imenujejo svoje predstavnike v upravne odbore,
dalje, da so se na zahtevo večine občin, ki so odstopile od samostojne lastne
banke, imenovali tako imenovani kreditni odbori za podružnice; ponekod so
občinske skupščine celo zahtevale, da kasneje odobrijo tako delovanje kreditnih
odborov s strani upravnih odborov bank, ki delujejo na območju občin, ki
nimajo več lastne banke.
V večini primerov ti kreditni odbori niso samo pomožni organi upravnih
odborov, pač pa glede na pooblastila, ki jih imajo, vodijo v določenem smislu
na svojem območju lastno politiko kreditiranja. Običajno sodi v njihov delokrog med drugim tudi gospodarjenje z občinskim investicijskim skladom in
razpolaganje z delom na njihovem področju zbranih bančnih sredstev. Imam v
mislih predvsem 20% del hranilnih vlog, kar v skupni vsoti predstavlja v
slovenskem merilu okrog 6 milijard v letu 1963. Taka organizacija ima za
posledico- prvič, lokaliziranje dela bančnih sredstev; drugič, omogoča naložbe
brez poprejšnjih temeljitih ekonomskih analiz, in tretjič, odpira široko fronto
investicij. Praksa namreč kaže, da se ravno tu dostikrat začenjajo investicije,
ki nimajo v celoti kritja in zato pozneje pritiskajo na ostala bančna in druga
sredstva, ki se na ta način odtrgujejo s področij, kjer bi bila nujno potrebna.
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17. take organizacije izhaja, da pri nas v resnici nimamo samo 14 komunalnih
bank, pač pa imamo mnogo več enot, skoraj toliko kot občin, ki v določenem
smislu predstavljajo banke v bankah in za katere je svojstveno, da se zapirajo
vase in tako otežkočajo prelivanje investicijskih sredstev.
V upravne odbore komunalnih bank imenujejo torej občinske skupščine
kot sem že rekel svoje predstavnike po določenem ključu. Tak način formiranja
upravnih odborov že sam po sebi ne daje jamstva za enotne, vsestransko utemeljene odločitve in nujno vodi ali vsaj zelo pogojuje kompromisne odločitve po
principu »vsakemu nekaj, nobenemu pa vsega«, kar pa ni vedno najboljše. Zdi se
mi, da bi predstavniška telesa, ki zaenkrat še imenujejo upravne odbore bank,
morala upoštevati pri tem principe, ki jih je pri imenovanju upravnega odbora
gospodarske banke že upošteval Izvršni svet naše republike, ko si je prizadeval
odbor sestaviti tako, da bi bil čim manj obremenjen z vplivi od zunaj in da bi
svoje odločitve sprejemal v maksimalno možni meri na osnovi ekonomskih
argumentacij.
Območja, na katerem delujejo posamezne komunalne banke, so po obsegu
zelo različne in obsegajo od ene do sedemnajst občin. To dejstvo pa kaže, da
bo proces krepitve in združevanja komunalnih bank moral teči še naprej, če naj
komunalne banke postanejo res banke in sposobne izvršiti naloge, ki jim jih je
na področju investicij namenil družbeni plan.
Ce gledamo investicijsko politiko v letu 1964 iz dveh predpostavk:
1. da je njena realizacija odvisna od uspeha pri zbiranju razdrobljenih
sredstev in od njihovega smotrnega usmerjanja, in
2. da so komunalne banke tiste bančne organizacije, katerim je poleg
Splošne gospodarske banke SRS pri tem poslu namenjena izredno pomembna
vloga, potem se nujno vsiljuje vprašanje, če so komunalne banke, take kot so,
tako po številu kot organizacijsko na to dovolj pripravljene. Če so dvomi, ki
sem jih skušal izraziti, o organizacijski usposobljenosti upravičeni, potem se
potreba po njihovi organizacijski utrditvi postavlja v zelo akutni obliki in terja
čimprejšnje in koreni te j še rešitve.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Franc Leben.
Franc Leben: Nekaj vprašanj v zvezi s problematiko prehoda na
skrajšan delovni čas v delovnih organizacijah. Tovarišice in tovariši poslanci!
Pri obravnavi družbenega plana za leto 1964 stopa razen ostalih nalog v ospredje
tudi vprašanje prehoda na skrajšan delovni čas v našem gospodarstvu. Ustava
Socialistične federativne republike Jugoslavije je v svojih določbah o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana inavgurirala zgodovinsko pomembno določilo, ki pravi: »Zajamčeno je, da traja delovni čas največ 42 ur
na teden.« In ne samo to. Tovariš Tito je v svojem govoru v Zvezni skuščini
dejal, da uvedba 42-urnega tedna ni končni cilj, za katerim težimo, temveč
je to šele začetek stalne družbene dejavnosti, ki ima namen, da delovni potencial
naših narodov izkoristimo čimbolj racionalno, da omogočimo novo povečanje
števila zaposlenih, da boljše izkoriščamo proizvodna sredstva itd. Skratka, gre
za izredno obsežen družbeni problem, ki bo nastopil v letu 1964, ko prvič v
zgodovini naših narodov uvajamo skrajševanje delovnega časa od 48 na 42 ur
tedensko. Menim, da ima družbeni plan za leto 1964, gledan iz tega aspekta, še
prav poseben pomen. V naši republiki bo v prihodnjem letu prišlo na poskus
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uvajanja skrajšanega delovnega časa 48 delovnih organizacij iz raznih panog
našega gospodarstva, kar predstavlja 6,7'% vseh zaposlenih.
Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora do sedaj še ni
mogel vsestransko analizirati in oceniti kompleksne problematike, ki se pojavlja v pripravah za prehod na skrajšan delovni čas. Kljub temu pa so že
vidni določeni problemi, oziroma se pojavljajo nekatera odprta vprašanja, ki
zahtevajo odgovore in najboljše rešitve. Dotaknil bi se samo nekaterih vprašanj
te celotne problematike, katere smo proučevali na podlagi analiz in dokumentacij in ob priliki obiskov v delovnih organizacijah.
1. Vprašanje postopnega prehoda na skrajšan delovni čas. Dosedanje priprave v delovnih organizacijah, ki bodo prešle na skrajšan delovni čas, kažejo,
da delovni kolektivi v večini primerov nameravajo izvesti prehod od 48 na 42 ur
tedensko v enem prehodu. Menim, da bo tako nagel prehod tekom, recimo,
enega leta težko izvedljiv, kolikor dejansko v teh delovnih organizacijah ne
obstojajo res velike in dosedaj neizkoriščene notranje rezerve.
To vprašanje načenjam iz dveh razlogov. Izkušnje iz industrijsko razvitejših držav kažejo na to, da je težko preiti v relativno kratkem času od 48
na 42-urni tednik. Praksa je pokazala, da je bolje, če skrajševanje delovnega
časa poteka postopoma. Zato menim, da bi morali v delovnih organizacijah, ki
bodo drugo leto prešle na poskus skrajšanega delovnega časa, izdelati tudi
dokumentacijo in predloge predvsem za postopen prehod npr. najprej 46-urni
ali 45-urni delovni tednik in tako etapno preiti na 42-urni tednik.
Prehod iz 48-urnega na 42-urni tednik v enem prehodu pomeni povečati
produktivnost dela najmanj za 15 !°/o, da bi se dosegel pri skrajšanem delovnem
času vsaj isti gospodarski učinek. Namreč, če upoštevamo pri prehodu od 48na 42-urni tednik še polurni počitek, potem je to dejanski prehod od 45 ur
na 39 ur efektivnega dela, kar pomeni, da je potrebno za 15'°/o dvigniti storilnost dela. Poleg tega morajo delovne organizacije v prihodnjem letu upoštevati še planska predvidevanja nadaljnjega dviga produktivnosti dela v povprečju za 9 % v odnosu na letošnje leto. Skratka, postavlja se vprašanje realnosti
nekaterih analiz, študij, priprav in dokumentacij, kakor tudi ukrepov v zvezi s
skokovitim prehodom na skrajšan delovni čas in menim, da bi enostavne, šablonske uporabe raznih hitrih rešitev lahko povzročile gospodarske in politične
probleme v delovnih organizacijah.
Mnenja sem, da bi moralo biti izhodišče vseh priprav za enkratni ali
postopni prehod le individualni položaj delovne organizacije oziroma položaj, v
kakršnem se nahaja delovna organizacija glede na dosedanje izkoriščanje proizvodnih kapacitet, delovnega časa, organizacijo dela, notranje rezerve itd. V
tistih delovnih organizacijah, v katerih imajo še danes visok procent nadurnega
dela, bo prva skrb odpraviti nadurno delo in nato preiti postopoma na skrajševanje dosedanjega delovnega časa. V drugih delovnih organizacijah bo zopet
lastni položaj zahteval, da skrajšan delovni čas uvedejo najprej v tistih delovnih
enotah, ki predstavljajo ozko grlo, da bi se z uvedbo četrte izmene in s kontinuirano proizvodnjo odpravilo ozko grlo in povečal gospodarski učinek. Specifičnost proizvodnje in organizacija dela bo verjetno zahtevala, da bo posamezna delcvna organizacija uvedla več sistemov skrajševanja delovnega časa,
pač različno za posamezne obrate. Skratka, za skrajševanje delovnega časa ni
nobenih šablonskih rešitev, niti v prostoru niti v času.
2: Vprašanj« racionalnega izkoriščanja delovnega časa. Ena nadaljnjih ugotovitev o dosedanjih pripravah v delovnih organizacijah, katere prehajajo na
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poskus, se nanaša na ukrepe za racionalno izkoriščanje delovnega časa. Zdi
se mi. da se temu vprašanju daje večja pomembnost, kot jo zasluži v primeri
z ostalimi ukrepi, s katerimi bi morali iskati rešitve v boljši organizaciji dela,
v boljši izrabi zmogljivosti strojev, v uporabi sodobne tehnologije, v povečanju
izmen itd.
V nobenem primeru ne gre za podcenjevanje pomembnosti racionalnega
izkoriščanja delovnega časa. Tudi na tem področju obstojajo velike rezerve, kot
zamujanje na delo, predčasno zapuščanje delovnega mesta, samovoljno podaljševanje polurnega počitka, razni neupravičeni izostanki, slabo^ izkoriščen delovni
čas na delovnem mestu zaradi slabe priprave, čakanje na material, na pripravo
orodja itd. Vse to je res in tu se da veliko pridobiti v smeri racionalnega izkoriščanja delovnega časa. Vendar menim, da so temu problemu ponekod pristopili
preveč enostav.-.o, subjektivno, rekel bi, z ukrepi, ki imajo značaj mezdnih odnosov, torej z administrativnimi ukrepi zaradi utrjevanja delovne discipline.
Prepričan sem. da neke prisilne metode utrjevanja delovne discipline ne
bodo rodile zaželenih rezultatov. Delovni kolektiv že 13 let upravlja delovne
organizacije v sistemu samoupravljanja. V tem času se je silno obogatila proizvajalčeva zavest, predvsem s sistemom delitve po delu. Vsako administrativno
in preživelo ukrepanje bo prej povzročilo reperkusije, kot pa izboljšalo delovno
disciplino.
Racionalno izkoriščanje delovnega časa je odvisno predvsem od stimulativne delitve po delu, solidne organizacije in priprave dela, decentralizacije
sredstev in samoupravljanja. Tem problemom pa se posveča premalo pozornosti
prav sedaj, ko prehajamo na skrajševanje delovnega časa. Seveda je te probleme
težje reševati, kot pa enostavno predpisati, kdaj bo tovarniška sirena najavila
začetek ir konec dela.
Tam, kic r delavci ne prihajajo pravočasno na delo, predčasno zapuščajo
delovna mesta, kjer delavci čakajo na delovnem mestu na material, orodje,
tehnično dokumentacijo in temu podobno, samo dokazuje, da delitev po delu
še ni izvedena, oziroma je slabo organizirana.
Imam občutek, da so tudi razprave o prehodu na skrajšani delovni čas
v nekaterih kolektivih napačno usmerjene, ker se razvijajo v smeri ali preiti
na švedski sistem, ali na sistem prostih sobot, ali na 7-urni sistem itd. Vse
premalo pa imamo v kolektivih vsebinskih razprav, kako preiti na ta ali oni
sistem, kaj je potrebno napraviti v podjetju, v ekonomskih enotah^ v kooperaciji
z drugimi delovnimi organizacijami itd., da bi se na ta način odkrile notranje
rezerve, ki bi v končni lazi nakazale, kateri sistem bi najbolj ustrezal za posamezno delovno organizacijo.
V vsesplošnih razpravah in ukrepih, kot sem že prej nakazal, se torej
ponekod močno poudarja intenzifikacija dela, pri tem pa se zanemarja, po
mojem mnenju, osnovno vprašanje racionalnega izkoriščanja osnovnih sredstev
in naprav. Posebno je občutiti pomanjkanje elaboratov in ukrepov za povečano
delo v več izmenah, kar predstavlja najmanjšo investicijo za povečanje proizvodnje. Mnenja sem, da bodo prav tiste delovne organizacije najprej uspele
v prehodu na skrajšan delovni čas, ki bodo v prvi vrsti upoštevale in izdelale
dokumentacij:; in uvedle ukrepe za racionalno izkoriščanje osnovnih sredstev
in obratnih sredstev, kei se prav tu v našem gospodarstvu skrivajo največje
rezerve. Vprašanje delovne discipline pa bo kot pojem in ostanek mezdnih
in administrativnih odnosov samo od sebe rešeno, čim bo dosledno izpeljana
delitev po delu. Ta bo kot družbenoekonomska kategorija vse bolj vplivala
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na pogoje gospodarjenja, poslovanja in upravljanja v delovnih organizacijah
in ustvarjala nove odnose v družbeni proizvodnji.
Na koncu bi postavil še vprašanje nedeljskega počitka. V delovnih organizacijah. v katerih intenzivno delajo na pripravah za skrajšan delovni čas, se
postavlja v ospredje problem nedeljskega počitka, oziroma težnja, da se tehnološki proces in proizvodnja tako organizirata, da tedenski počitek sovpada z
nedeljo. To je sicer popolnoma razumljivo. Nedelja, kot pojem prostega dneva
v tednu, se j oblikovala v zgodovinskem razvoju družbenih odnosov. Tudi vsa
ostala dejavnost, ki je vezana na prosti čas človeka, se je tako prilagodila temu
dne'-u. Zaradi tega ni nič čudnega, da težnja po prosti nedelji še naprej obstoja
in vpliva na način in čas proizvodnje. Iz dosedanjih priprav pa je razvidno,
da nedelja: kot prosti dan, v odnosu na racionalno koriščenje proizvodnih kapacitet postaja problem, ki ga bo potrebno v prihodnje rešiti. Prav zaradi težnje
po nedeljskem, počitku se v več primerih odstopa od racionalnih in ekonomičnih
rešitev pri prehodu na skrajšan delovni čas, čeravno bi proizvajalcem ostal
na razpolago celo dvodnevni počitek v ostalih dnevih tedna.
Pojem nedelje, kot dneva počitka, se bo moral v nadaljnjem razvoju
družbenih in produkcijskih odnosov menjati, oziroma bo izgubljal na pomenu.
Zato ta problem že sedaj očitno prehaja iz okvirov delovnih organizacij na
področje komunalnega in ostalega družbenega življenja. To pomeni, da bodo
morali pri prehodu na skrajšan delovni čas z delovnimi organizacijami ozko
sodelovati tudi vsi ostali činitelji na območju komune tako pri vprašanju družbeno-kulturne dejavnosti, šolstva, prosvete, varstva otrok, rekreacije, prehrane
itd. Posebno bi poudaril, da se v dosedanjih pripravah na prehod skrajšanega
delovnega časa premalo angažirajo občinske skupščine in ostali činitelji v
komuni.
Skrajševanje delovnega časa ni samo stvar delovnih organizacij, temveč
vseh družbeno-političnib sil naše socialistične skupnosti, še posebno pa družbenopolitičnih činiteljev v komuni, ki bodo morali celotno družbeno in politično
dejavnost prilagoditi in organizirati tako, da bo odgovarjala zahtevam novih
proizvodnih odnosov in novih večjih potreb proizvajalcev v skrajšanem delovnem času.
Tovarišice in tovariši! V svojem izvajanju se nisem dotaknil problemov
skrajšanega delovnega časa na nekaterih področjih našega gospodarstva, kot
npr. v gozdarstvu, kmetijstvu, gradbeništvu itd. V teh panogah nastopajo specifični problemi zaradi sezonskega načina proizvodnje in dislociranih delovišč.
Tu bo moral proces skrajševanja delovnega časa potekati v smeri razmejitve
delovnega in prostega časa na daljše obdobje kot teden dni in povprečje skrajšanega delovnega časa meriti na letno obdobje.
Ti in še drugi primeri nas opozarjajo na pomembno in obsežno delo, ki nas
čaka v 1964. letu in je prav, da danes, ko sprejemamo družbeni plan, spregovorimo tudi o teh nalogah.
Predsednik Tine Remškar:

Besedo ima tovarišica Sida Podlesek.

Sida Podlesek: V letu 1963 so bili sprejeti nekateri gospodarski ukrepi
na področju cen, ki so ugodno vplivali na razvoj kmetijske, zlasti pa živinorejske proizvodnje. Ti ukrepi in organizacija proizvodnje v novozgrajenih kapacitetah in nakupljenih površinah so omogočili, da je proizvodnja porasla v
družbenem sektorju za 23% v celotnem gospodarstvu za 10,6 °/o.
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Predlog plana Socialistične republike Slovenije, ki ga obravnavamo, predvideva v letu 1964 porast celotne kmetijske proizvodnje za 6—7'%>; od tega
na družbenih posestvih za okoli 26 %. Groba primerjava z dosežki v letu 1963
kaže, da so predvidevanja postavljena dokaj realno.
V letu 1963 je proizvodnja družbenega sektorja počasneje napredovala,
kot je bilo prvotno predvideno. To predvsem zaradi zakasnelih dograditev
novih objektov, zaradi počasne proizvodnje v teh objektih in zaradi neizkoriščenih kapacitet pitališč za govejo živino med letom. Izpad proizvodnje je
bil tudi na novopridobljenih njivskih površinah iz odkupa, ki niso bile v taki
meri obdelane že spomladi, kot je to predvideval plan.
Plan je prvotno predvideval v družbenem sektorju 50 '%> povečanje proizvodnje. Doseženo je bilo le 23% povečanje. Četrtina stojišč v pitališčih je
bila prazna v prvi polovici leta. Ob spomladanski setvi je bilo vključeno v
proizvodnjo 3500 ha manj novih zemljišč, kot je predvideval družbeni plan.
Osnutek družbenega plana SRS za leto 1964 v uvodu pravilno ugotavlja, da so
ugodna gospodarska gibanja v preteklem letu posledica stimulativne j šega delovanja gospodarskega sistema. To velja zlasti za industrijsko proizvodnjo. Postavlja se vprašanje, ali so sedanji splošni pogoji gospodarjenja zadostno stimulativni za kmetijske organizacije in kateri so ostali pogoji, ki omogočajo
realizacijo predvidevanj za porast proizvodnje v prihodnjem letu?
Med objektivne pogoje za tako povečanje štejemo zlasti nove zemljiške
površine, na katerih je stekla proizvodnja v jeseni, to je približno 12 do 15
tisoč ha; med povečane kapacitete živinorejskih farm, ki so na razpolago že
v začetku leta, so vključene tudi one, v katerih se bo proizvodnja začela med
letom. Cene, ki so se formirale v letošnjem letu, so izboljšale gospodarski
položaj družbenih posestev, ki imajo urejene proizvodne pogoje. To se kaže v
povečanju živinorejske proizvodnje zlasti v drugi polovici leta in v njihovih
finančnih rezultatih.
Kot primer navajam kmetijski obrat kombinata Pomurka, ki je imel v
devetih mesecih tekočega leta čistega dohodka za sklade 53 milijonov din ob
celotnem dohodku 1 milijarde dinarjev. Proizvodne cene v tem obratu so se
gibale razmeroma ugodno, saj so za bekone in govejo živino bile rentabilne v
vseh ekonomskih enotah. Proizvodna cena mleka pa je bila od 69 do 78 dinarjev.
Povečana proizvodnja in ugodnejši splošni pogoji gospodarjenja so omogočili
temu obratu tudi povečanje osebnih dohodkov v primerjavi s preteklim letom
za okrog 20%, kar je osnovni stimulans zaposlenim za nadaljnjo veliko in
rentabilno proizvodnjo. Tako so se osebni dohodki kmetijskih delavcev, ki
so v preteklosti na tem področju znatno zaostajali, sedaj izenačili z dohodki
delavcev zaposlenih v industriji. Ti uspehi so seveda šele osnova za večji napredek v proizvodnji, ki naj omogoči nadaljnje povečanje realnih osebnih
dohodkov.
Problem akumulativnosti kmetijske proizvodnje pa se postavlja še vedno
kot vprašanje glede na razširjeno reprodukcijo in na lastna sredstva, ki so
gospodarskim organizacijam potrebna za investicijsko izgradnjo. Uspešnost gospodarjenja kmetijskih gospodarstev ima za posledico večji interes občine za
investicije v to proizvodnjo. Vendar se bodo sredstva celotnega investicijskega
sklada npr. murskosoboške občine v letu 1963 zmanjšala le za 79 milijonov
dinarjev. Omenjeni obrat pa predvideva investicij za okrog 1 milijardo dinarjev
samo za kmetijstvo. Poleg tega so dospeli v odplačilo tudi znatni krediti, dani
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na neugodno kratke roke. To pa je problem, ki terja rešitev, saj prizadene vsa
družbena sredstva, še posebej pa tista v gospodarsko manj razvitih občinah.
Kot važno okoliščino za rentabilnost proizvodnje je treba omeniti uspešno
prizadevanje kolektivov za osvojitev sodobne tehnologijo, za uskladitev poljedelskih kapacitet z živinorejskimi — glede na pridelovanje krme — in za
kompletiranje specializiranih proizvodnih enot zlasti v govedoreji in prašičjereji.
Prizadevanja v tem smislu beležijo skoraj vsi kmetijski obrati v Sloveniji.
Po nekaterih ocenah se bo v letu 1964 v vzhodni Sloveniji zmanjšala ponudba zemlje. Kljub izboljšanju je postopek pri nakupu zemlje še vedno kompliciran, saj terja 13 administrativnih in upravnih opravil in bi ga bilo treba
še proučiti in poenostaviti.
Večji odkup dobrih poljedelskih površin bi omogočile manjše korekture
cen in uvedba socialnih podpor iz občinskih skladov. Te sklade bo treba uvesti
v občinah, kjer predvidevajo hitrejše zbiranje zemlje, kar bi zlasti, omogočili
arondacijski postopki. Po dosedanjih izkušnjah reševanja socialnih problemov
pri odkupu zemlje je pretirana bojazen, da bi bil pritisk na te sklade velik,
zlasti če bi občine dajale podpore po pogojih, kot so predvideni v osnutku
pravil takega sklada, ki so jih pripravili republiški organi. Potrebno bi bilo,
da zainteresirane občinske skupščine obravnavajo ustanovitev skladov, ko bodo
sprejemale družbene plane in proračune za 1964. leto.
Proces pridobivanja zemljišč v vzhodni Sloveniji je nedvomno predvsem
odvisen od našega splošnega razvoja, pa tudi od gospodarskega razvoja tega
območja. V pripravah na 7-letni plan bo treba to vprašanje proučiti. Le tako
bo mogoče uskladiti naloge in razvoj kmetijskih gospodarstev in zadrug v
družbeni proizvodnji in vključevanje kmetovalcev v organizirano proizvodnjo
preko kooperacije.
Kot je razvidno iz materialov o sestavi plana, v tekočem letu ni bil dosežen plan kooperacije z zasebnim sektorjem; izpad znaša 2,5čeprav je
obenem zasebna proizvodnja porasla za ll'°/o. Razlogi za tako stanje niso dovolj
proučeni. Nekatera prizadevanja kmetijskih gospodarstev in zadrug sicer kažejo, da postaja proizvodna kooperacija za oba partnerja glede na boljše cene
ekonomsko interesantna.
Višja cena mleka je ugodno vplivala v letošnjem letu tudi na odkup mleka
iz kmečke proizvodnje. Tovarna mlečnega prahu v Murski Soboti je odkupila
v zadnjih mesecih tega leta 21 '%> mleka več kot v istem času lanskega leta.
Da bi dosegli večji napredek v kooperaciji z zasebnim sektorjem, je treba
to obliko temeljito proučiti iz ekonomskega in tehnološkega vidika. Nekatere
kmetijske organizacije so k temu že pristopile. V osnutku družbenega plana za
1964. leto je predvideno povečanje družbene kmetijske proizvodnje za 26%
in kooperacije za 30,0/o, kot to izhaja iz dokumentacije plana in nedvomno
terja nadaljnje ukrepe za izboljšanje pogojev gospodarjenja družbenih posestev
in zadrug, izboljšanje pogojev za investiranje v kmetijstvu in kontinuiran napor
subjektivnih sil v komuni, zlasti pa strokovnjakov in delavcev na kmetijskih
gospodarstvih in v zadrugah.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Slavko Štrukelj.
Slavko Štrukelj: V predlogu družbenega plana za leto 1964 je dan
precejšen poudarek razvoju gozdarstva in preskrbe lesne in papirne industrije
z lesom. Prav tako je poudarjen pomen lesne industrije v izvozu tako pri
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žaganem lesu kot pri izvozu finalnih izdelkov. Iz dokumentacije k družbenemu
planu je razvidno, da je lesna in papirna industrija na drugem mestu po
vrednosti izvoza, oziroma je udeležena v vrednosti industrijskega izvoza z okoli
30 °/o, oziroma z H\ vsega izvoza republike Slovenije. V naslednjih letih pa se
predvideva še večji porast proizvodnje in izvoza te panoge.
Smatram za potrebno, da v zvezi z nadaljnjim razvojem gozdarstva in lesne
industrije opozorim na probleme, za katere smatram, da jih je treba zajeti
v sedemletnem planu gospodarskega razvoja Slovenije.
Predvsem želim omeniti razvoj žagarske in lesno-predelovalne industrije,
ker smatram, da dosedanji razvoj ni šel vedno po zamišljeni poti, temveč več
ali manj stihijsko, ne glede na surovinsko zaledje. Pri tem mislim predvsem
na žagarsko industrijo, kjer se pojavlja težnja, da ima svojo žago vsaka komuna,
če že ne vsak manjši lesno-predelovalni obrat. S takim razvojem lesne industrije
smo dosegli to, da imamo kljub vloženim sredstvom majhne, razdrobljene,
neekonomične žagarske obrate, ki so izkoriščeni največ z Vs svojih kapacitet.
Družbeni plan za leto 1964, kakor tudi predhodne številke o poseku v naslednjih letih, predvidevajo v republiki Sloveniji letni posek približno 800 000 m3
hlodovine iglavcev in približno 270 000 m3 listavcev. Planirane količine hlodovine so za leto 1964 delile okrajne gospodarske zbornice po gozdnih območjih
in bazenskih žagah. S tem so ostale brez hlodovine manjši obrati izven bazenov,
ker so zmogljivosti bazenskih žag večje od razpoložljive hlodovine. Tako so
ostali brez hlodovine žagarski obrati,, ki so bili rekonstruirani ali zgrajeni neperspektivno glede na lokalne potrebe in lokalne težnje.
Ker do danes v okviru zbornic in združenja še nismo našli rešitve prednjega vprašanja, predvsem zaradi lokalnih teženj, bo za usmerjanje nadaljnjega
razvoja in perspektive žagarske industrije nujno, da merodajni organi proučijo,
ali naj se hlodovina deli in žagarska industrija razvija po bazenih, ali pa naj
se tudi v bodoče prepusti razvoj žagarskih obratov stihiji, kot je bilo to primer
dosedaj.
Ko ugotavljamo, da bo v letu 1964 in naslednjih letih v republiki Sloveniji
na razpolago približno 540 000 m3 rezanega lesa iglavcev in približno 160 000 m3
rezanega lesa listavcev, ter da planirani razvoj lesno predelovalne industije,
ki bo potrebovala za predelavo približno 300 000 m3 rezanega lesa iglavcev in
okoli 200 000 m3 rezanega lesa listavcev, zaključujemo, da bomo morali prenehati z izvozom žaganega lesa, ker nam bo kljub temu še vedno primanjkovalo
približno 40 000 m3 rezanega lesa listavcev.
Mnenja sem, da kljub takemu stanju tudi v perspektivi ne bomo mogli
prenehati z izvozom žaganega lesa. Če pa hočemo doseči pri predelovalni industriji planirani porast proizvodnje in izvoza, bo treba temeljito preučiti in določiti smer razvoja celotne lesne industrije. Proučiti bo treba, v kakšnem obsegu
naj se ta razvija, ali samo v okviru razpoložljive surovine v republiki, ali pa
na osnovi širšega področja izven meja republike v okviru federacije. Pretehtati
bo treba, ali naj se predelovalna industrija razvija koncentrirano in po ekonomskih načelih v obliki kombinatov, ali pa stihijsko.
Poleg tega se iz leta v leto ponavlja vprašanje pravočasne preskrbe žagarskih obratov s hlodovino s strani gozdno-gospodarskih organizacij. Predvsem v jesenskem času, ko bi morala lesna industrija imeti optimalne zaloge
hlodovine, da bi lahko izpolnjevala nemoteno svoje planske obveznosti, se
dogaja obratno, da imajo žagarski obrati zaloge le za nekaj dni. Gozdna gospodarstva se izgovarjajo, da so gozdne ceste zaradi snega neprevozne, smatram
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pa, da je ta izgovor povsem odveč ter da bi bilo treba doseči tesnejše sodelovanje med lesnimi in gozdno-gospodarskimi organizacijami ter večji čut odgovornosti gozdno-gospodarskih organizacij pri preskrbi žagarskih obratov.
Z družbenim planom je predvideno, da je treba usmerjati investicije v
tiste objekte, ki zagotavljajo večji devizni učinek, kar je pravilno, vendar pri
tem ne bi smeli pozabiti ostalih obratov, ki so kot kooperanti vključeni v
proizvodnjo elementov za izvoz, vendar niso registrirani kot direktni izvozniki.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Ana Rozman.
Ana Rozman: V svoji razpravi želim prikazati stanovanjske probleme
delovnih ljudi, ki so še mnogoštevilni, kljub vsakoletnemu povečanju števila
zgrajenih stanovanj in uvajanju raznih načinov gradnje ter uvajanju novih
oblik financiranja stanovanjske gradnje.
Družbeni plan za prihodnje leto nakazuje na tem področju nadaljnjo smer
razvoja stanovanjskega gospodarstva, upoštevajoč ekonomske zakonitosti, ki
so osnova našega nadaljnjega gospodarskega razvoja. Pri tem pa se postavlja
vprašanje, če so sedanje zahteve delavca glede na njegov osebni dohodek in
življenjski standard že povsem uresničljive. Tu imam v mislih predvsem neposrednega proizvajalca in njegov osebni dohodek, ki mu v danih razmerah
onemogoča pridružiti se novim oblikam gradnje in financiranja stanovanj. Tako
je na primer predlog Združenja stanovanjskih investitorjev, Ljubljana, glede
na obstoječe družbene odnose pri nas premalo precizen in očitno izhaja iz
švedskih razmer, ki temeljijo na gospodarjenju s stanovanji po čistih ekonomskih zakonitostih. Predlog Združenja stanovanjskih investitorjev predvideva
zvišanje stanarine v novih zgradbah za 33% oziroma 46®/o in vplačilo kavcije
za stanovanje od 1,5 do 5,0/o. Mimogrede naj povem, da znaša vrednost dograjenega dvosobnega stanovanja v 1963. letu 4 milijone 700 tisoč, oziroma 5 milijonov 400 tisoč dinarjev po končnih izračunih. Če upoštevamo vrednost stanovanja 4 milijone dinarjev, znaša kavcija 200 000 dinarjev pri vselitvi poleg
obvezne udeležbe posameznika v višini 20 ali 25%. Prav tako naj nosi vse
stroške za notranje vzdrževanje stanovanja stanovalec v celoti sam. Pri tem
pa predlog Združenja investitorjev odločno posega na področje osebnih dohodkov interesentov stanovanj. Upoštevajoč 4-člansko družino s povprečnimi
osebnimi dohodki 15 000 na člana, ki stanujejo v povprečnem stanovanju, bi
znašali stroški stanovanja okoli 20% osebnega dohodka, medtem ko ta delež
v deželah z najvišjim standardom znaša le do 13,0/o.
Drug primer: uveljavljajo se že dobre oblike zadružne in druge gradnje,
ki omogočajo osebam v delovnem razmerju namensko zbiranje sredstev za lastno
udeležbo pri posojilih iz stanovanjskega sklada občine, samostojno ali s pomočjo posojila družbeno-pravne osebe gospodarske organizacije, ustanove in
podobno. Vendar tovrstna gradnja, konkretno v Kranju, ni sprejemljiva za
določene kategorije delavcev. Celotni stroški dograjene zadružne stanovanjske
hiše za enodružinsko stanovanje so znesli v letu 1962 okrog 4 milijone dinarjev, v letu 1963 pa so porasli in se gibljejo nad 5 in 6 milijoni dinarjev.
Da se ohranijo določeni procenti udeležbe, sklenjeni pa podlagi predračunske
ocene stanovanja, se običajno poveča posojilo sklada, ki pa v končni obliki
posojilojemalcu, oziroma osebi v delovnem razmerju, poveča mesečne obroke
odplačevanja. Ti se gibljejo pri že vseljenih zadružnikih npr. v Kranju od 12 000
do 15 000 dinarjev mesečno. Če izhajamo iz predpostavke, da odnosi med po3

34

Republiški zbor

sameznimi kategorijami pri delitvi osebnih dohodkov temeljijo na načelu delitve po delu in so nujno pogojeni s produktivnostjo dela, je razumljivo, da
osebni dohodki počasneje rastejo kot cene gradbenih storitev. Zato je tovrstna
gradnja sprejemljiva le za delavce z visokimi osebnimi dohodki. Problem pa se
javlja ob dejstvu, da se mesečni osebni dohodki delavcev, zaposlenih neposredno
v proizvodnji v razvitih industrijskih centrih gibljejo med 20 in 30 000 dinarjev
mesečno in da je samo v ljubljanskem okraju še okoli 10'% delavcev z osebnimi
dohodki do 20 000 dinarjev mesečno.
Mišljenja sem, da so problemi na tem področju, ki sem jih skušala prikazati
s konkretnimi primeri, vredni razmišljanja. Zato sem mnenja, da bo smer, ki
jo nakazuje predlog družbenega plana za 1964. leto na področju družbenega
standarda, dosegla svoj cilj le ob upoštevanju vseh činiteljev na področju
stanovanjske izgradnje.
Ob koncu svoje razprave imam za nujno, da opozorim še na stanovanjske
probleme zaposlenih samskih delavcev. Ne moremo prezreti dejstva, da smo
vsa leta nazaj reševali pretežno le stanovanjske probleme družin in ob tem
zanemarjali reševanje stanovanj za samce, ki so v Sloveniji po statističnih
podatkih udeleženi z razmeroma visokim odstotkom. Ker ti ljudje prav tako
prispevajo svoj delež pri financiranju stanovanj, priporočam, da tako pri načrtovanju stanovanjskih objektov, kakor tudi pri investiranju te momente tudi
upoštevamo.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Franc Zadravec.
Franc Zadravec: Tovarišice in tovariši! V svojem izvajanju bi v
glavnem dopolnil izvajanje tovarišice poslanke, ki je ravnokar govorila o stanovanjskih problemih.
Pomanjkanje samskih stanovanj postaja iz leta v leto bolj občutno. Medtem
ko je bil pri gradnji družinskih stanovanj storjen občuten kvalitetni in kvantitetni premik na bolje, je gradnja samskih stanovanj zaostala za splošnim
razvojem.
V 1961. letu je bilo zgrajeno v SR Sloveniji 8442 enosobnih in večsobnih
stanovanj ter le 227 sob za samce. Stanovanjska površina, namenjena samcem,
je v 1961. letu znašala samo 0,61 % površine vseh v tem letu zgrajenih stanovanj. V 1962. letu je bilo zgrajenih samo 87 samskih sob, v prvi polovici
1963. leta pa le 148 samskih sob. V teh podatkih niso upoštevane garsonjere,
ki se samcem običajno ne dodeljujejo. Samo v bivšem ljubljanskem okraju
je ob koncu 1962. leta primanjkovalo 18148 samskih stanovanj in le 9809
samcev je imelo ustrezno stanovanje.
Posledice tako velikega pomanjkanja samskih stanovanj so zelo neugodne.
Mnogi mladi ljudje stanujejo v mestih in industrijskih središčih kot podnajemniki. Tako stanovanje je v večini primerov zelo drago in tudi neudobno,
saj živi največkrat po več stanovalcev v eni sobi. Stanodajalci izkoriščajo pomanjkanje samskih stanovanj in v mnogih primerih vsiljujejo podnajemnikom
nemogoče pogoje.
Poseben problem predstavljajo tudi delavci in dijaki, ki se dnevno vozijo
na delo. Ugotovljeno je, da imajo delavci, ki se od daleč vozijo na delo, manjši
uspeh od delavcev, ki stanujejo blizu svojega delovnega mesta. Poleg tega pa
je med delavci, ki se od daleč vozijo, več nesreč pri delu in bolezenskih iz-
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ostankov, hkrati pa se ta kategorija delavcev zaradi pomanjkanja časa težje
uspešno vključuje v delo samoupravnih organov.
Zaradi posledic, ki izhajajo iz neurejenih stanovanjskih razmer, so se
mnogi mladi delavci težko vključili v razne oblike strokovnega izobraževanja
in so tudi družbeno največkrat neaktivni.
Potrebe po samskih stanovanjih bodo postale v prihodnjih letih še večje,
ker so generacije, ki že potrebujejo ali pa bodo v bližnji prihodnosti potrebovale samska stanovanja, zelo številne. Sedaj je mladih v starosti od 15 do
25 let okrog 16 '°/o vsega prebivalstva Slovenije.
Zvezni izvršni svet je izdal 1959. leta priporočilo, naj se iz fondov za stanovanjsko izgradnjo izloči 10 %> sredstev za samska stanovanja. Pozneje je
bilo v zveznem merilu tudi izdano priporočilo o maksimalnih najemninah za
samske stanovalce — podnajemnike. Navedena priporočila pa niso dosegla
ustreznih rezultatov. Namesto 10 %, je bilo na področju SR Slovenije porabljeno
za gradnjo samskih stanovanj, oziroma posebnih sob za samce — garsonjere
zopet niso vštete — v 1961. letu le 0,61 %>, v 1962. letu 0,24 °/o in v prvi polovici
1963. leta 0,54% od vseh sredstev, namenjenih za stanovanja.
Sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je izdal priporočilo vsem občinskim stanovanjskim skladom
in stanovanjskim investitorjem za gradnjo samskih stanovanj v naslednjem
sedemletnem obdobju. Da je bilo zgrajenih tako malo samskih stanovanj, ni
krivo toliko pomanjkanje sredstev, kot nerazumevanje gospodarskih organizacij in komun do tega problema. V nekaterih komunah že nekaj let niso
zgradili niti ene sobe za samce; velik del krivde za tako občutno pomanjkanje
samskih stanovanj pa leži tudi v tem, da dosedaj še nismo kompleksno obravnavali tega problema.
Mnogo nejasnosti je bilo tudi v iskanju najustreznejših tipov samskih
stanovanj in o načinu financiranja. Smatram, da je problematika samskih
stanovanj tako kompleksna, da jo nikakor ne smejo reševati samo gradbeni
strokovnjaki, temveč mora postati skrb vseh subjektivnih sil v naši družbi.
Uspešnost gradnje samskih stanovanj v naslednjem obdobju je v veliki
meri odvisna od upoštevanja in rešitve naslednjih vprašanj. Uspešno in rentabilno bomo gradili le tam, kjer bo program gradnje samskih stanovanj rezultat
temeljite analize. Raziskati in uveljaviti bo treba različne oblike participacije
bodočih stanovalcev, od lastnega prispevka in najemanja kreditov do neposrednega sodelovanja pri gradnji. Omogočiti je treba že vložena sredstva kot
polog za drugo večje stanovanje. Posebno pozornost bo treba posvetiti projektiranju samskih stanovanj; še nadalje je treba iskati rešitve v okviru posebnih
sob in garsonjer v družinskih stanovanjih, kot tudi v gradnji samostojnih
samskih zgradb. Koncentrirane samske zgradbe pa morajo imeti vsekakor tudi
klubske prostore. Projekt mora omogočiti gradnjo in opremo s tipiziranimi
elementi.
Problem samskih stanovanj ni socialni problem, kot v mnogih podjetjih in
komunah še vedno mislijo, temveč so samska stanovanja pomemben element
produktivnosti in vsestranskega razvoja mladih ljudi in ga kot takšnega moramo tudi reševati.
Na osnovi tega predlagam Skupščini, da sprejme v 4. delu osnutka družbenega plana za 1964. leto, ki govori o družbenem standardu in družbenih
službah, dopolnitev k 1. točki v 1. odstavku in sicer: »Stanovanjski investitorji
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naj posvetijo ustrezno pozornost gradnji samskih stanovanj, ker ta izgradnja
najbolj zaostaja za stvarnimi potrebami.«
Predsednik Tine Remškar: Predloženi amandma bom dal na razpravo po končani obravnavi. Besedo ima tovariš Franc Klobučar.
Franc Klobučar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pogoji in družbenoekonomska orientacija vsebine predloženega družbenega plana nam je lahko
dokaj čvrsta osnova za pričakovanje, da bo sam plan mobilizacijsko vplival
na vsa področja družbenega dogajanja v smislu uresničevanja postavljenih
prognoz, vsekakor pa tudi spodbudno deloval na področju družbenih služb.
Zato nimam namena, da bi se v razpravi zavzemal za spreminjanje okvirov
predloženega osnutka družbenega plana, saj po mojem mnenju vključuje, glede
na prvotno predloženi osnutek, obilico upoštevanja vrednih sprememb in dopolnitev, ki so veren odraz dejanskega stanja in potreb v tem obdobju našega
družbenega življenja. Zato sem prepričan, da bodo politično-teritorialne skupnosti, občine in okraji ter delovne organizacije na podlagi danih splošnih družbenih pogojev po svojih možnosti ter v okviru svojih pristojnosti, se pravi
samostojno, postavile tudi svoje plane, tako letne, kot tudi dolgoročne. Pri
tem jim bo usmerjevalna vsebina obravnavanega republiškega plana samo pomagala, saj je vredna njihovega vsestranskega upoštevanja že zaradi povezanosti
m usklajevanja njihovih planov s plani širše družbene skupnosti.
Pristojni republiški odbori, Prosvetno-kulturni, Socialno-zdravstveni in
Organizacijsko-politični zbor, so temeljito analizirali področja družbenih služb
in po njihovi vsesplošni oceni končno poiskali in vstavili v osnutek plana
maksimalno možno rešitev. Vendar ne bo odveč, če podčrtam nekatera vprašanja, ki jih prenašam tako, kot so bila obravnavana v odboru za družbeni plan
in finance, pri čemer bi se omejil samo na tista vprašanja, ki dajejo osnovo
za uspešno programiranje in izvajanje nalog v družbenih službah.
Vsi, ki so doslej sodelovali pri predloženem osnutku republiškega družbenega plana za 1964. leto, so pri tem vrednotili pomembno vlogo družbenih
služb zlasti glede na naslednje elemente: na doseženi razvoj komunalnega
sistema, ki vključuje slehernega občana v soodgovorno upravljanje, na hitri
tempo uveljavljanja samoupravnih organov in njihovo pomembno vlogo v sistemu družbenega upravljanja, na pospešeno rast narodnega gospodarstva in
s tem narodnega dohodka, ki omogoča skladno urejanje pogojev za napredek
družbenega standarda in družbenih služb in na nadaljnjo stabilizacijo gospodarstva, ki je posledica postopnega uveljavljanja našega gospodarskega sistema.
Ob takšnem vrednotenju služb so le-te v predloženem osnutku plana za
1964. leto upoštevane z enakim poudarkom kot proizvodne naloge in naloge
blagovnega prometa ter uslug, saj so ocenjene kot prvorazredni faktor, ki
neposredno ali posredno vpliva na vse ostalo družbeno življenje in s tem na
hitrejši in skladnejši gospodarski ter naš vsesplošni družbeni napredek sploh.
Ko govorimo o družbenih službah, moramo vsekakor v zvezi z letnim
planom govoriti o sredstvih za te službe. Sredstva so se v preteklosti sicer
povečala postopno v skladu s splošnim razvojem, kar pa še ne pomeni, da so
se povečala res skladno z rastjo materialnih možnosti družbe. Ob ugotovitvah
postopnega izboljšanja materialnih pogojev za hitrejši razvoj družbenih služb
je treba podčrtati, da se le-te uspešno vključujejo v sistem načrtnega gospodarjenje s polnim uveljavljanjem samoupravljanja po principih in praksi pro-
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izvodnih delovnih organizacij, kjer se to razvija predvsem iz izhodišča smotrnega gospodarjenja.
Program urejanja življenjskih pogojev državljanov v Jugoslaviji, vse od
socialnega zavarovanja, zdravstva in tako dalje, do sistema stanovanjske izgradnje, je zasnovan na resnično socialističnih, humanističnih idejah in je po
svoji širini v svetovnem merilu edinstven. Zanimivo pa je, da morajo tudi
pri tako širokem programu obstajati določene meje, ki jih neizbežno postavljajo
elementi skladnosti etapnega napredka v gospodarstvu in s tem rasti narodnega
dohodka.
V praksi uveljavljena delitev narodnega dohodka za potrebe osebne in
splošne potrošnje, kakor jo zasledujemo že nekaj let nazaj, daje navidezno
oceno, kot da bi skrb za družbene službe ne rasla v skladu z rastjo narodnega
dohodka. To pa ni tako, zakaj upoštevati je treba, da je vsako leto viden porast
narodnega dohodka, ki dejansko ustvarja v delitvi vedno širše osnove za postopno zviševanje absolutnih zneskov, namenjenih za potrebe družbenih služb.
Pri tem pa je treba omeniti še dodatno kriterije širših potreb, ki jih glede
na težnje delovnih ljudi v precejšnji meri krijejo tudi še delovni kolektivi iz
svojih skladov, dodatno pa jih krijejo tudi še občine in okraji.
Spoznanje, da je to edino možen izhod za kritje širših potreb, je treba
oceniti kot izredno pozitiven pojav. Pojave zaostajanja v razvoju nekaterih
družbenih služb kot npr. v šolstvu, je ocenjevati kot posledico nedovoljno proučene delitve skupnih sredstev namenjenih osebni in splošni potrošnji v preteklih letih. Predloženi osnutek družbenega plana za 1964. leto pravilno poudarja,
da bo treba v potrošnji sredstev za družbeni standard dati prioriteto področjem,,
ki so dosedaj zaostajala.
Končno bi želel ponoviti eno najvažnejših ugotovitev, ki je bila v zvezi
s pospešenim družbenim razvojem nasploh, posebej pa še v zvezi z nadaljnjim
razvojem družbenega standarda, izrečena v razpravi na seji odbora za družbeni
plan in finance. Gre namreč za to, da vsebino družbenega plana SR Slovenije
za 1964. leto, ki je plod temeljite predpriprave in temeljnih razprav, posredujemo delovnim organizacijam in politično-teritorialnim skupnostim, s priporočilom, da nakazane smernice nadaljnjega razvoja družbenega standarda
in družbenih služb upoštevajo tudi v svojih planih. Le na ta način bomo dosegli, da bodo predvidevanja republiškega plana v čimvečji meri uresničena.
Razširjena materialna osnova in novi pogoji za akumulacijo, ki jih predvideva
zvezni in republiški družbeni plan, ustvarjajo pogoje, da se delovni kolektivi
glede pospeševanja družbenih služb borijo za enako orientacijo, kakršna izhaja
iz našega republiškega plana. Orientacija večjega vlaganja sredstev v smeri
zadovoljevanja splošnih potreb, najsi bo to v delovnih organizacijah ali v komunah bo neposredno vplivala tudi na angažiranje sredstev višjih družbenopolitičnih skupnosti in pa sredstev, s katerimi razpolagajo poslovne banke.
Z drugo besedo: z bolj poudarjenim sistemom sofinanciranja v splošni investicijski politiki, torej s sistemom, ki ga poudarja predloženi osnutek plana,
se delovne organizacije v vse večji meri vežejo na takšno investicijsko politiko,
ki jim ob istočasnem vlaganju sredstev za razširjeno reprodukcijo dovoljujejo
tudi določena vlaganja za pospeševanje rasti družbenega standarda in družbenih služb v okviru njihovega območja. Ce tako gledamo na republiški plan,
ki nakazuje pogoje in možnosti za razvoj družbenih služb, tedaj lahko smatramo,
da prognoze plana dejansko odražajo želje in potrebe delovnih ljudi. Ce pa
vendarle tu in tam prihaja do nerazumevanja, pridemo kaj kmalu do zaključka,
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da gre pri tem za zastarela gledanja, ker posamezniki gledajo na delitev
sredstev še skozi očala administrativnega planiranja, pri čemer pa se ne zavedajo odgovornosti glede potrebnega sodelovanja pri zadovoljevanju potreb
družbenih služb. Bistvo stvari je torej v tem, da republiški družbeni plan v
največji možni meri, da ne ruši skladnega razvoja našega splošnega družbenega
razvoja, nakazuje razvoj družbenega standarda in družbenih služb v 1964. letu,
pri čemer je treba poudariti, da so ta predvidevanja lahko uspešna samo v
primeru, če jih bodo aktivno in s svojimi dodatnimi sredstvi ter z vso odgovornostjo reševali tudi v nižjih družbeno-političnih skupnostih ter delovnih
organizacijah.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Zoran Pire.
Zoran Pire: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da k celotni
razpravi o družbenem planu za 1964. leto dodam nekaj podatkov in misli, posebno s področja kadrov. Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je na
svoji seji obravnaval predlog družbenega plana in v razpravi ugotovil, da se
sicer vprašanje kadrov prepleta skozi ves plan, vendar je smatral, da je ta
problem še premalo poudarjen. Zato je predlagal spremembo teksta in je mnenja, da so kadri, če ne prvi, pa vsaj eden bistvenih pogojev za naš nadaljnji
razvoj in napredek. Zato je smatral za potrebno, da se v družbenem planu to
vprašanje še posebno poudari, ker nam dostopne analize kažejo občutno nasprotje med potrebami in dejanskim stanjem kadrov. Za to trditev bom skušal
navesti nekaj konkretnih podatkov.
Republiški upravni organi potrebujejo v krajšem času 178 novih uslužbencev z visoko strokovno izobrazbo, od tega 79 za nova delovna mesta, ostalih
99 pa za zamenjavo neustreznih kadrov in izpopolnitev delovnih mest zaradi
upokojitev. Občinski upravi manjka po sistemizaciji 235 pravnikov, 130 ekonomistov, 68 gradbenih inženirjev itd. Prav tako manjka 1665 uslužbencev s
srednjo izobrazbo, medtem ko je uslužbencev z nižjo izobrazbo 266 preveč.
Ne bom se spuščal v razpravo, ali je tako povečanje števila kadrov v upravi
upravičeno ali ne. Smatram pa, da bi bilo treba upravi prej poskrbeti za izboljšanje strokovnega sestava kadrov, ki bi bili sposobni opraviti večje in boljše
delo, kot pa za samo povečanje. Občutnejše povečanje kadrov v republiški
upravi tudi ni opravičljivo spričo dejstva, da hkrati priporočamo občinskim
skupščinam, da kljub novim nalogam število svojih uslužbencev skrčijo s tem,
da neustrezne kadre zamenjajo s strokovne j šimi in kvalitetnejšimi. Zaskrbljujoč
pa je podatek, da 18 občinskih uprav nima pravnika, da jih 41 nima ekonomista
in da v 45 občinah ni gradbenega inženirja. Teh nekaj številk nam kaže, da je
v upravi veliko pomanjkanje strokovnih kadrov, ki bi bili sposobni izvrševati
naloge, katere pred upravo postavlja naš hitri razvoj.
Tudi v industriji ni vprašanje kadra nič boljše. V tehnično razvitih državah
so kadri s srednjo, višjo in visoko izobrazbo zastopani v strukturi vseh zaposlenih s preko 20 %>. V jugoslovanski industriji so taki kadri zastopani s 6,6 °/o
na vse zaposlene, samo kadri z visoko izobrazbo pa z 2,6 %>. V naši republiki pa
dosegamo le 5,5 "Vo kadrov s srednjo, višjo in visoko izobrazbo na vse zaposlene,
kadrov z visoko izobrazbo pa imamo v industriji le 0,9!%. To so podatki, ki nam
povedo, da smo v tem oziru celo pod jugoslovanskim povprečjem.
Še nekaj konkretnih podatkov o stanju v naši industriji. Od 495 podjetij
jih je 375 ali 75,7 °/o, ki nimajo diplomiranega ekonomista, 274 ali 55,4 °/o, ki
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nimajo niti enega inženirja, in 394 ali 79,6%, ki nimajo pravnika. Še huje pa
se nam kaže ta problem, če pogledamo stanje samo v podjetjih, ki zaposlujejo
več kot 500 ljudi. Med temi podjetji imamo 41 '%> takih, ki nimajo ekonomista,
22,9'% takih, ki nimajo inženirja, in 49,5 °/o podjetij brez pravnikov.
Te številke nam kažejo na resnost problema. Mi lahko še toliko razpravljamo o izvozu, o povečanju proizvodnje itd., toda še vedno bomo imeli obrtniško
proizvodnjo, ki ni sposobna, da bi se prilagodila novim oblikam dela, novi
sodobnejši organizaciji proizvodnje, sprejela novo tehnologijo, še manj pa, da
bi se vključila v mednarodno delitev dela, če se akutnega problema kadrov ne
bomo lotili z vso resnostjo in predvsem programsko.
Organi delavskega in družbenega samoupravljanja naj v svojih perspektivnih programih postavljajo jasen koncept svoje kadrovske politike. V perspektivnih programih pa ni dovolj, da ugotovimo samo potrebe po kadrih,
ampak moramo nakazati tudi možnosti ustvarjanja pogojev za njihovo nemoteno
delo. Naše mojstrske miselnosti, o kateri sedaj že toliko govorimo, ne bomo
odpravili, če ne bomo nudili tem ljudem možnosti nadaljnjega izobraževanja
in jih tako prevzgojili. Čeprav je štipendiranje ena od važnih oblik vlaganj v
bodoče kadre, je to vendarle premalo. Zato ne bi bilo odveč, če bi delovne
organizacije v svojih statutih nakazale stremljenja za izboljšanje svojega kadra,
ki mora biti njihova stalna skrb, obenem pa je treba tudi stimulativno vplivati
na zaposlene delavce, da se nadalje izobražujejo. Prav tako naj družbene službe,
šolstvo, zdravstvo itd. same štipendirajo in skrbe za svoj kader, občina pa naj
iz svojih skladov štipendira le kadre za lastno upravno službo. Kljub temu pa
je treba poudariti, da je občina v prvi vrsti odgovorna, da na celotnem svojem
območju temu vprašanju posveča vso skrb.
Poglejmo še, kako se uporabljajo sredstva, ki so namenjena za strokovno
izobraževanje kadrov. V okviru republike so bila ustvarjena sredstva za ta
namen v času januar—september 1963 v znesku 3 milijarde 452 milijonov,
porabljeno pa v istem času le 1 milijardo 274 milijonov, kar predstavlja manj
kot 50'%. Tudi te številke nam kažejo, da se še vedno ne zavedamo resnosti
problema. Torej niso ovira le materialna sredstva, pač pa predvsem nazadnjaška
miselnost, ki v nas samih še obstaja. Nemalokrat se slišijo pripombe, da bo
kadrov kmalu dovolj in da človek, ki ne dela operativno za strojem, ni produktiven. Skrb vseh političnih organizacij komune in samoupravnih organov
je, da se z vso vnemo bore proti taki miselnosti. Res je, da so tudi marsikje
sami visoko izobraženi kadri krivi, da se pojavi tako mnenje. Toda to so le
izjeme, ki nas ne smejo ustaviti v naših prizadevanjih.
V zvezi z vzgojo kadrov bi se rad dotaknil tudi vprašanja povezanosti
vzgojnih ustanov s problemi v družbenoekonomskem življenju. Nemalokrat
govorimo in slišimo, da nam šole ne dajejo pravih profilov kadra. Dejstvo je,
da npr. absolvente I. stopnje naših fakultet v večini primerov praksa odklanja,
kar bi bilo včasih razumljivo pri kadrih, ki pred dokončanjem šolanja niso
imeli nikakega stika s stroko. Nerazumljivo pa je, da se odklanjajo tudi taki
kadri I. stopnje, ki so izšli iz prakse. Upam si namreč trditi, da imamo niz
primerov, ko absolventi druge stopnje opravljajo delo, za katero bi zadostovala
le srednješolska izobrazba. Take in podobne nepravilnosti pa se bodo nadaljevale
vse dotlej, dokler ne bomo opravili s starim načinom dela in s slabo, nesodobno
organizacijo proizvodnje, ki v večini naših podjetij še obstaja. Ne mislim pa
s tem reči, da je odgovornost vzgojnih ustanov v tem pogledu manjša. Dolžnost
teh po mojem mnenju ni le, da dajejo kadre ustreznih oblik, ampak da tudi
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zasledujejo te kadre v praksi in analizirajo uspešnost ali neuspešnost njihovega
dela. Enaka odgovornost pa leži tudi na organizacijah, ki te kadre rabijo. Zato
bo treba temu problemu povezovanja vzgoje in prakse posvetiti več pozornosti,
tako da bo družba dobila kadre vseh profilov, ki jih dejansko potrebuje.
Tudi poklicno usmerjanje mladine igra pri vzgoji kadrov veliko vlogo.
Običajno prav tu ne izberemo prave poti. Človeka usmerjamo v poklic, katerega
potrebujemo, ne pa obratno, da bi poiskali človeka, ki mu določen poklic najbolj
leži. 2e s samim napačnim usmerjanjem onemogočimo, da bi človek na svojem
delovnem mestu dosegel najvišjo možno produktivnost. Da tako kadrujemo potrebne ljudi, je velika slabost kadrovskih služb v podjetjih, ki se premalo
poslužujejo tozadevnih znanstvenih ustanov. V večini primerov tem kadrovskim
službam, kjer sploh obstojajo, primanjkuje potrebnih kvalificiranih kadrov, ki
bi bili sposobni voditi res dolgoročno in strokovno kadrovsko politiko.
Na koncu bi rad izrekel še nekaj misli o kadrih v zvezi z vlaganjem sredstev
v investicije in rekonstrukcije. Običajno je v investicijskih elaboratih, čeprav
samo formalno, obdelan tudi problem kadrov, ki naj bi zagotovil, da bo investicija oziroma rekonstrukcija v čim krajšem času in uspešno stekla in da bo
vlaganje res rentabilno. Na eni strani se pojavljajo namreč investitorji, ki že v
teku investiranja zahtevajo, naj banka sredstva, ki so bila predvidena za vzgojo
kadrov, odobri za druge namene, kar kaže na veliko nerazumevanje investitorjev
do reševanja kadrovskega problema. Na drugi strani pa banke odobravajo sredstva samo za čisto gospodarske investicije, za tako imenovane negospodarske
investicije, kot so gradnja stanovanj, ureditev družbene prehrane, sredstva za
štipendiranje in specializacijo kadrov itd. pa ni mogoče dobiti. Tudi to
se mi zdi skrajno zgrešeno. Ce vlagamo ogromne milijarde v nove tovarne
in razširitev že obstoječih, moramo ustvariti obenem tudi pogoje, da bo to
vlaganje tudi rentabilno. Absolutno nemogoča pa se mi zdi v takih primerih
delitev na gospodarske in negospodarske investicije, saj nam bo vložen denar
v gospodarske investicije obležal zelo negospodarsko, če ne bomo imeli kadra
in ustvarjenih pogojev, da nam bo kader s svojim delom ta denar vrnil.
Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice. Prijavljenih diskutantov ni več. Ali želi še kdo razpravljati? Prosim, da se prijavijo poslanci, ki
želijo še razpravljati, da lahko razporedimo čas.
Ivica Jeršič: Predlagam amandma na strani 14 k 8. točki prvega
poglavja »Proizvodnja« drugega dela predloga družbenega plana Socialistične
republike Slovenije za leto 1964.
Prvi stavek te 8. točke se namreč glasi: »Turistični promet bo predvidoma
za 9 % višji, od tega domači za 3 °/o, inozemski pa za 22 %.« Spremembo k
prečiščenemu besedilu predloga družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964 predlagam zato, ker iz dokumentacije k družbenemu planu
izhaja, da se navedene številke nanašajo na dvig prenočitev v turističnem prometu, kot karakterističnem pokazatelju gibanja turističnega prometa. To pa ne
zajema celotnega povečanja turističnega prometa, kot bi se iz prvotno predloženega besedila razumelo. Zatorej predlagam, da prvi stavek 8. točke spremenimo takole: »V turističnem prometu bodo nočnine predvidoma za 9% višje,
od tega nočnine domačih gostov za 3 %, inozemskih gostov pa za 22 3/W
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Predsednik Tine Remškar: O predloženem amandmaju bomo razpravljali na koncu razprave.
Tovariši poslanci, predlagam, da prekinemo sejo in jo nadaljujemo ob
16. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 16. uri.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujem sejo Republiškega zbora. Preden bi nadaljevali razpravo in da bi lahko hitreje dosegli soglasje z Gospodarskim zborom glede predloženih amandmajev, vprašam poslance, če ima
še kdo kak amandma k predlogu družbenega plana? (Ne javi se nihče.) Ne
namerava nihče več predložiti nobenega konkretnega amandmaja? Če ne želi,
predlagam, da razpravljamo o predloženih amandmajih. In sicer najprej o
amandmaju, ki ga je predlagal poslanec Republiškega zbora tovariš Franc Zadravec s tem, da se v 4. poglavju »Družbeni standard in družbene službe«
1. točka 1. odstavka, dopolni z naslednjim besedilom: »stanovanjski investitorji
naj posvetijo ustrezno pozornost tudi izgradnji samskih stanovanj, ker ta izgradnja najbolj zaostaja za stvarnimi potrebami«. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se o predloženem amandmaju izjasni.
Inž. Viktor Kotnik: Se strinjam, samo stilizacija je nekoliko drugačna.
Tine Remškar: Prebral sem samo besedilo, ki ga imam pred seboj.
Prosim predstavnika odbora za družbeni plan in finance, da se izjavi.
Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši! Zaradi tega, da bi bilo besedilo bolj tekoče, predlagam sporazumno s predlagateljem tovarišem Zadravcem,
da se njegov amandma nekoliko spremeni, in sicer na tale način:
Na strani 21. prečiščenega besedila bi na koncu 1. odstavka naredili namesto
pike podpičje in bi nadaljevali: »pri gradnji stanovanj je treba posvetiti tudi
pozornost pravilnemu razmerju med družinskimi in samskimi stanovanji«.
Formulacije, kot jo predlaga, namreč ni mogoče navezati na obstoječi tekst,
vsebinsko pa je to, kar predlagam, isto in se predlagatelj s tem tudi strinja.
S tako formulacijo pa se bi strinjal, vsaj kot je to izjavil tudi predstavnik
Izvršnega sveta.
Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonodajnopravne komisije, da se izjavi o predloženem amandmaju.
Savo Šifrer: Zakonodajno-pravna komisija se s predlaganim amandmajem strinja.
Predsednik Tine Remškar: Dajem v razpravo amandma, ki ga je
formuliral predsednik odbora za družbeni plan in finance v soglasju s predlagateljem in predstavnikom Izvršnega sveta, in ki se glasi: »pri gradnji stanovanj
je treba posvetiti tudi pozornost pravilnemu razmerju med družinskimi in samskimi stanovanji«. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju? (Ne javi se nihče.)
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Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani amandma sprejet.
Prehajamo na razpravo o drugem amandmaju, ki ga je predložila tovarišica Ivica Jeršič. In sicer, naj se v predlogu družbenega plana za leto 1963
v drugem delu »Cilji in naloge razvoja« v -1. poglavju z naslovom »Proizvodnja«,
začetek 8. točke na 14. strani prečiščenega besedila spremeni tako, da se glasi:
»8. V turističnem prometu bodo nočnine predvidoma za 9% višje, od tega
domače za 3'%, inozemske pa za 22 '"/o«. Prosim predstavnika Izvršnega sveta,
da se izjavi.
Inž. Viktor Kotnik: Izvršni svet se s predlaganim amandmajem
strinja.
Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika odbora za družbeni plan in finance, da se izjavi.
Miran Košmelj: Se strinjam.
Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonodajno-pravne komisije,
da se izjavi.
Savo Sifrer: Zakonodajno-pravna komisija se s predlaganim amandmajem strinja.
Predsednik Tine Remškar: Dajem predlagani amandma v razpravo.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javlja k besedi, dajem predlagani amandma na glasovanje. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani amandma sprejet. O sprejetih amandmajih
bom obvestil Gospodarski zbor.
S tem prehajamo na nadaljnjo razpravo. K besedi se je prijavil tovariš
Davorin Fer ligo j.
Davorin Ferligoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog družbenega plana za leto 1964 dokaj podrobno obravnava in usmerja nadaljnji razvoj
turizma v Sloveniji, vendar le mimogrede omenja vlogo in naloge turističnih
družbenih organizacij pri nadaljnjem razvijanju turističnega prometa.
Zato bi se v razpravi dotaknil nekaterih problemov in nalog, ki stoje pred
temi organizacijami. Nedvomno je, da bodo morale turistično družbene organizacije delovati tudi v bodoče na področju pospeševanja turizma, zlasti zato,
ker smatram, da je bila njihova dosedanja vloga pri razvijanju turizma v Sloveniji izredno pomembna v vsem povojnem obdobju, posebno pa od 1953. leta
dalje, torej zlasti v času, ko na terenu ni bilo drugih organizacij, ki bi se neposredno in vsakodnevno bavile z vprašanji razvoja in pospeševanja turizma.
Turistične družbene organizacije in zlasti turistična društva so v dosedanjem razvoju turizma uspešno delovale in odločilno vplivale na pospeševanje
turizma ter učinkovito sodelovale pri ustvarjanju osnovnih pogojev za razvoj
turističnega prometa. Vse to terja, da se z zaupanjem opremo nanje in da od-
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igrajo tudi v bodoče svojo družbeno vlogo pri razvijanju turizma, ki postaja
vse pomembnejši činitelj našega družbenega razvoja.
Smatram za potrebno, da na kratko z nekaj dejstvi orišem vitalnost, ustvarjalnost in sposobnost teh organizacij. Prav v tem bomo našli izhodišče in osnovo
za presojo, kakšno vlogo bodo imele te organizacije v bodoče, oziroma kakšne
bodo njihove naloge v nadaljnjem razvoju turističnega prometa v Sloveniji.
Brez učinkovitega sodelovanja in konkretnega dela turistično družbenih
organizacij Slovenija ne bi zabeležila takih uspehov, kot je na primer ta, da
bomo realizirali v letošnjem letu že preko 3 milijone domačih in tujih prenočitev
skupaj. V 1953. letu je bilo v Sloveniji le 1 276 000 prenočitev, turističnih društev
pa samo 70, leto prej pa samo 36. Leta 1962 pa je realizirala Slovenija že
2 770 000 prenočitev, ob delu 162 turističnih društev. To pomeni, da se je v
razdobju 1953—1963 povečalo število prenočitev za 120 ®/o, število turističnih
društev pa za 132®/». Na podlagi navedenega lahko jasno in realno sklepamo na
določeno odvisnost rasti turističnega prometa od razširjajoče se mreže turističnih
društev, ki so delovala z najbolj preprostimi sredstvi, brez večjih finančnih
podpor, temveč z entuziazmom, zavedajoč se družbene funkcije pri razvoju
turističnega prometa.
Trdimo, da je več ali manj vsa Slovenija turistična. To je sicer nesporno
dejstvo, vendar drži, da so prav turistična društva tista, ki so s svojo organizacijo in delom, predlogi in sodelovanjem v okviru dariih pogojev, bistveno
sodelovala pri ekonomskem vrednotenju turističnega potenciala Slovenije.
Da je to tako, nam govore naslednji podatki. Leta 1955 je odpadlo na 15
pomembnejših turističnih krajev Slovenije 66®/o vseh prenočišč, 1962. leta pa
samo 58l0/o. V istem času pa se je povečala udeležba prenočitev v manjših turističnih krajih, ki so pridobivali na pomenu pretežno ob upornem delu turističnih
društev, od 34®/o v 1955. letu na 42®/o v 1962. letu. Povprečna letna stopnja
rasti prenočitev v večjih turističnih krajih znaša torej 7,9 ®/o, pri manjših pa kar
12,8 °/o. Hočem poudariti, da je prav razpredena mreža turističnih družbenih
organizacij odločilno vplivala na ekspanzijo turističnega prometa po vsej
Sloveniji.
Konkretno nam kažejo stopnjo razvoja in vlogo turističnih družbenih organizacij v turističnem prometu Slovenije tudi naslednji podatki. Leta 1955 smo
imeli v SR Sloveniji le 489 ležišč v zasebnih turističnih sobah, 1962. leta pa že
6680. Ce ocenimo organizacijsko dejavnost turističnih družbenih organizacij v
pridobivanju zasebnih sob, predstavlja ta vrednost najmanj 8 milijard dinarjev,
medtem ko je znašala celotna investicijska potrošnja v turizmu in gostinstvu
skupaj v razdobju od 1957. do 1962. leta iz lokalnih ter republiškega in splošnega investicijskega sklada le 8 milijard 363 milijonov dinarjev. Primerjava teh
dveh zneskov ne potrebuje posebnega komentarja, sai kaže, da so turistična
društva s svojim drobnim delom in uspešno organizacijo doprinesla ogromen
prispevek k razvoju turizma v Sloveniji.
V ilustracijo navajam tudi naslednji primer: v občini Piran je uspelo turističnim društvom v nekaj letih organizirati 1478 privatnih ležišč, kjer smo letos
dosegli že 47 900 prenočitev inozemskih in še več domačih gostov. Ali drug
primer: na obalnem področju je bilo v 1962. letu investiranih na pobudo turističnih društev za povečanje fonda zasebnih sob 130 milijonov dinarjev. S tem
smo na novo pridobili 500 ležišč, veliko pa izboljšali. Krediti so bili kratkoročni.
Cena tega ležišča znaša torej le 260 000 dinarjev, pa tudi manj. Če primerjamo
to ceno s ceno hotelskega ležišča, ki znaša 2 in več milijonov dinarjev, je jasno,
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da se nam to izplača in da je naša dolžnost nadaljevati z organizacijo pospeševanja turizma preko turističnih društev, to je s politiko investiranja v zasebna
ležišča itd.
Malo je znano, da so upravljala ob koncu 1962. leta turistična društva vrsto
turističnih objektov, ki so jih zgradila v lastni režiji, na lastno pobudo in s
prostovoljnim delom članstva ali pa jih je prenesla na društva naša skupnost.
Med temi lahko omenimo 19 kopališč, 16 campingov, 15 gostišč in bifejev, 14
turističnih domov, 9 weekend turističnih naselij, 6 gradov, 5 paviljonov za
prodajo spominkov, 3 čolnarne, 3 kraške jame, 3 soteske, 3 avtobusne postaje,
2 razgledna stolpa in drugo. Svoje delo opravljajo turistična društva večinoma
s prostovoljnim in amaterskim delom, izkoriščujoč kar najširše pobude svojih
članov in njihovih upravnih odborov, s čimer prihaja — kar je najpomembnejše — do izraza sistem najširšega družbenega upravljanja v turizmu.
Ker se je delo nekaterih društev zelo razširilo, je ob tem rasla tudi potreba
po profesionalnih turističnih strokovnih delavcih. V 162 društvih je bilo lani
zaposlenih 58 stalnih in 61 sezonskih strokovnih uslužbencev, svoje društvene
pisarne ima 14 društev, kar 39 društev pa je poslovalo v svojih lastnih turističnih informacijskih birojih, ki so odigrali pri pospeševanju turizma zelo
pomembno vlogo.
Čeprav je vsebina dela naših turističnih društev zelo pestra in raznovrstna,
lahko ugotavljamo, da je njihovo delovanje usmerjeno zlasti na sodelovanje
s komuno na področju pospeševanja turizma nasploh, na turistično propagando
in informacijsko službo, na dajanje pobud in aktivno sodelovanje pri izgrajevanju turistične materialne podlage, na usklajevanje dela gospodarskih in družbenih organizacij, ki sodelujejo v turizmu v smeri pospeševanja turizma, na
priprave za turistično sezono, na spremljanje poteka turističnega prometa, na
turistično recepcijsko službo, na poslovanje turističnih informacijskih birojev,
na organizacijo turističnih prireditev in izletov ter na olepšavo in urejanje
zunanjega izgleda krajev, na skrb za turistično vzgojo svojega članstva in vnašanje turistične miselnosti v vsakega prebivalca naših krajev s ciljem, da postane turizem pri nas tradicija. Skratka delo turističnih društev je bilo vsestransko usmerjeno na ustvarjanje receptivnih pogojev za razvoj turizma. To
delo je opravljalo v 1962. letu preko 20 000 fizičnih in 337 juridičnih članov, ki so
posredno ali neposredno sodelovali preko svojih upravnih odborov.
Danes imamo že primere, ko se v nekaterih bolj razvitih turističnih krajih,
kjer se je turizem kot gospodarska panoga močno razširil, pojavljajo potrebe po
organizaciji strokovnih upravnih organov ali zavodov, ki se bavijo s turistično
dejavnostjo, ker je problematika, ki jo je treba neposredno in operativno reševati, prerasla amatersko delo turističnih društvenih organizacij in ker so
naloge po svojem obsegu in nujnosti tudi v materialnem pogledu prerasle
finančno sposobnost teh organizacij. S tem pa se v ničemer ne zmanjšuje vloga
turističnih društev v teh krajih, temveč se organizacija činiteljev, ki sodelujejo
v reševanju turistične problematike, v izgrajevanju materialnih osnov in v gospodarskem razvoju turizma nasploh, prilagaja novim potrebam.
Operativne naloge stalnega značaja se v takih primerih prenašajo na nove
institucije, turistična društva pa se morajo usmerjati na reševanje preostalih
specifičnih nalog, ki se v povsem novi obliki pojavljajo v tako razvitih turističnih krajih, predvsem na iskanje novih pobud, novih možnosti in oblik za
še močnejši in uspešnejši razvoj turizma.
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Ker imajo turistična društva vlogo prvobitnega organizatorja turistične
receptivne dejavnosti in ob dejstvu, da je povpraševanje po turističnih storitvah
vedno večje, tako na domačem kot na tujem turističnem tržišču, da ima več
ali manj vsa Slovenija zaradi prirodnih ali prometnih faktorjev pogoje za turistični razvoj, je treba mrežo turističnih društev še nadalje razširjati pod geslom
»turistično društvo v vsako slovensko vas«.
Naj omenim, da je ta akcija že v teku. V pripravi je ustanovitev novih 35
slovenskih turističnih društev. Na splošno bi se morala vsa turistična društva
organizacijsko okrepiti, med drugim s povečanjem števila članstva in vsestranskim vključevanjem pri aktivnem delu na področju pospeševanja turizma,
družbenega upravljanja v turizmu in sodelovanja v turističnih operativnih nalogah s takim sestavom svojih statutarnih organov, ki bodo zagotavljali optimalno koordinacijo vseh činiteljev, ki posegajo posredno ali neposredno v turistični promet. To pomeni, da bi morali biti v upravnih odborih turističnih društev in zvez tudi predstavniki družbeno-političnih organov in gospodarskih organizacij. To bi zagotavljalo pravilno koordinacijo vseh činiteljev, ki posegajo
posredno ali neposredno v turistični promet. Sklepi društev pa bi morali postati
nepisani zakon, ki bi ga morale turistične organizacije, kakor tudi družbenopolitični organi upoštevati.
Ob taki organizaciji in priznavanju vloge turističnega društva pri pospeševanju turističnega prometa bo podana tudi osnova za aktivnejše vključevanje
turističnih društev v komunalni sistem preko občinskih turističnih zvez. Tako bo
omogočena tudi konkretnejša pomoč občinskim skupščinam pri izvajanju letnega
družbenega plana na eni strani, ter vodenje enotne turistične politike na področju komune, skladno s širšim okrajnim in republiškim programom razvoja
na drugi strani.
Poleg tega pa bodo občinske turistične zveze lahko nudile učinkovito pomoč
vse bolj razširjajoči se mreži turističnih društev v naših komunah. Turistična
društva bodo morala svoje delovanje preko občinskih turističnih zvez tesno
povezati in organsko vključiti v delo in življenje komune, kajti prav komuna
je v prvi vrsti zadolžena za. razvoj turizma. Ob dobri organizaciji turističnodružbenih organizacij bo komuna lahko prenesla številne, čeprav drobne, a pomembne naloge s področja turizma na občinske turistične zveze in njena društva,
ki jih bodo lahko opravljala z mobilizacijo društvenih članov in delom zveznih
in društvenih strokovnih organov. S tem bo občina razbremenila in zmanjšala
stroške za delo občinskih upravnih organov ter si zagotovila strokovno izvajanje
turističnih nalog. Zato bo občina v svojem lastnem interesu, oziroma v interesu
pospeševanja turizma, čutila potrebo po najtesnejšem sodelovanju z občinsko
turistično zvezo in preko nje s turističnimi društvi, obenem pa tudi sama skrbela
za organizacijsko in strokovno utrjevanje dela turističnih društvenih organizacij.
S tem v zvezi je treba podčrtati neizpodbitno dejstvo, da turizem sestoji
iz zelo številnih drobnih stvari, dogajanj in problemov, ki se javljajo v turističnih krajih kot najosnovnejših celicah turističnega dogajanja, v katerih ni in
ne bo občinska skupščina sposobna v nobenem primeru v celoti uspešno spremljati in reševati problematike brez dobro organizirane mreže turističnih društev.
Za pravilno vključevanje turističnega društva v delo, preko občinske turistične
zveze je zato potrebno, da se v občinskem statutu jasno določi razmerje komune
do turistične družbene organizacije, kakor tudi mesto in vloga turističnega društva pri pospeševanju turističnega prometa.
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V skladu s temi načeli bi morale biti naloge turističnega društva ob vključevanju v komunalni sistem zlasti naslednje: da nakazuje turistično problematiko in pripravlja predloge za njihovo rešitev, v katerih naj bi razpravljali
občinski sveti na svojih sejah; da strokovno sodeluje pri sestavljanju perspektivnih in letnih občinskih planov turističnega razvoja; spremlja izvajanje planov,
zlasti pa turističnih investicij; da sodeluje pri izdelavi regionalnih in urbanističnih programov; da sestavlja predloge za upoštevanje turističnih družbenih
potreb v občinskem proračunu, ki morajo postati nesporna in redna postavka.
Po drugi strani pa prevzema turistično društvo oziroma občinska turistična zveza
preko občinskega sveta za turizem, občinske skupščine ali občinskega upravnega
organa naloge in obveznosti, ki jih določa občinska skupščina. Pri takem načinu
dela bo prišlo v celoti do izraza družbeno upravljanje in družbena kontrola v
turizmu, ki je zaradi specifičnosti turističnega gospodarstva normalna in zato
nujno potrebna.
Poleg naštetih konkretnih nalog turističnih organizacij bi morala turistična
društva še poglobiti delo na področju vsesplošne turistične vzgoje prebivalstva
in strokovne vzgoje turističnih družbenih delavcev, zlasti v pogledu olepševanja
turističnih krajev, pravilnega odnosa do turistov, priprav za turistično sezono
in podobno.
Turistične družbene organizacije morajo še nadalje razširjati in utrjevati
dejavnost na področju turističnih služb, kot so turistična informativna služba,
recepcijska služba, na organizaciji turističnih prireditev, zlasti pa poglobiti delo
na turistični propagandi. Brez dobrega funkcioniranja in razširjanja teh služb
si ne moremo zamisliti nadaljnjega uspešnega razvoja turizma.
Med pomembnimi nalogami turističnih družbenih organizacij je treba omeniti tudi turistično gospodarsko dejavnost. 2e uvodoma smo omenili, da je ta za
društva in turizem pomembna. Turistična društva vodijo vrsto svojih gospodarskih organizacij. Načelno pa je treba omeniti, da morajo turistične družbene
organizacije še nadalje aktivno delovati na vseh tistih področjih turističnih
gospodarskih dejavnosti, kjer se je to izkazalo za nujno potrebno in v primerih,
ko druge gospodarske organizacije iz ekonomskih razlogov nočejo ali ne morejo
prevzeti teh dejavnosti v okvir svojega rednega podjetniškega poslovanja, so pa
potrebne in učinkovite za razvoj turističnega prometa. Jasno pa je, da v primeru,
ko turistična gospodarska dejavnost preraste okvire in doseže tisto stopnjo, ko
so zagotovljeni pogoji za normalno redno gospodarsko poslovanje, v interesu
družbe, gospodarstva in turizma taka aktivnost preide v podjetniške roke, oziroma v upravljanje delovnih kolektivov.
Prepričan sem, da sem s tem kratkim orisom prikazal mesto turističnodružbenih organizacij ter njihovo vlogo in naloge pri nadaljnjem razvoju turističnega gospodarstva v Sloveniji, pa tudi pri izvajanju letnega plana.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Kristina Lovrenčič.
Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi,
da opozorim na zaskrbljujoče podatke, ki so v dokumentacijskem gradivu predloga družbenega plana za leto 1964 glede mladine v starosti 15 let, ki v Sloveniji
vsako leto ne konča uspešno obveznega šolanja. Podatki za zadnja štiri leta
so tile: 1960. leta ni uspešno končalo obveznega šolanja 8918 učencev ali 40%
vse mladine v starosti 15 let; leta 1961 9749 ali 39%; leta 1962 9491 ali 37%;
in letos okrog 10 500 ali 35 %.
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Odstotek mladine, ki ne konča uspešno 8-letnega šolanja, temveč izstopi iz
šole po dovršenem 7, 6, ali celo nižjem razredu sicer iz leta v leto pada, vendar
pada mnogo prepočasi in je vreden resne analize.
Naš izobraževalni sistem zahteva uspešno zaključenih 8 razredov osnovne
šole kot osnovni pogoj za vključitev v kakršnokoli šolo druge stopnje, obenem
pa taka izobrazba postaja tudi vedno pomembnejša za napredovanje v poklicu.
Zakon o osnovni šoli dopušča dodatno možnost, da tisti, ki niso končali osnovne
šole, lahko to končajo do zaključenega 17. leta, toda praktično pride ta ugodnost
prav le tistim učencem, ki morajo končati še 7. in 8. razred. Po podatkih, ki jih
je zbral Republiški sekretariat za šolstvo, pa je v šolskem letu 1962/63 341
učencev končalo obvezno šolanje v prvem do četrtem razredu, 1024 učencev v
petem razredu, 2675 v šestem, 5455 v sedmem razredu, okrog 1000 pa jih ni
uspešno končalo osmega razreda.
Postavlja se vprašanje, kam z mladino, ki ni dovršila osem razredov osnovne
šole in nima pogojev, da šolanje v naknadnem roku redno konča? Analize zavodov za zaposlovanje delavcev kažejo, da je ta mladina v glavnem iz družin,
ki živijo v slabših socialnih razmerah in da je čimprejšnja zaposlitev zanjo
ekonomska nujnost. Po anketi, ki jo je napravil Republiški zavod za zaposlovanje delavcev, je 72 °/o anketiranih podjetij v Sloveniji izjavilo, da se jim šele
starost 17 let zdi primerna za zaposlitev. Le 4,6 l0/o podjetij je mnenja, da starost
15 let ustreza pogojem, ki jih terja proizvodnja od mladega človeka.
Tiste gospodarske organizacije, ki postavljajo višjo starostno mejo kot
pogoj za vključitev v proizvodnjo, to zagovarjajo v glavnem z naslednjimi tremi
argumenti: Mladina, ki še nima 17 let, je po njihovem mnenju fizično premalo
razvita; premladim ljudem ni mogoče zaupati odgovornega dela; razen tega pa
ovirajo ta podjetja posebni varstveni ukrepi za mladino po zakonu o delovnih
razmerjih.
Rešitev problema seveda ni v takih odgovorih in argumentih. Tej mladini
moramo hitro in učinkovito pomagati, da se na primeren način vključi v proizvodnjo, poudarjam na primeren, kajti biti mora tak, da ji odpira perspektivo
za bodoči poklicni napredek preko dopolnilnega izobraževanja. To bo morala
biti skupna skrb vseh odgovornih činiteljev, od poklicnih svetovalnic in zavodov
za zaposlovanje do kadrovsko-socialnih služb v podjetjih, seveda ob izdatni
skrbi in podpori družbenih organizacij, posebno pa Zveze mladine.
Ob tem si moramo zastaviti še drugo vprašanje: Kje je vzrok, da tako veliko
število naše mladine, kljub veliki materialni podpori družbe, ne konča uspešno
obveznega šolanja? Tak vzrok vsekakor ni v manjši nadarjenosti in pridnosti
teh 35 °/o nasproti onim 65% učencev, ki so letos uspešno zaključili obvezno
šolanje. Dober odgovor na to vprašanje sem našla v poročilu o problemih šolstva,
ki je služilo kot osnova za razpravo na nedavni seji okrajne skupščine v Mariboru.
Poročilo med drugim pravi, da so vzroki, ki onemogočajo boljši učni uspeh,
delno objektivni, delno pa subjektivni. Med objektivne vzroke sodijo zlasti:
Pomanjkanje učnega kadra; pomanjkanje sodobnih učil; pomanjkanje funkcionalnih učilnic; pouk v dveh ali celo treh izmenah; najrazličnejše akcije na šolah,
ki gredo na škodo rednega pouka; neurejene domače razmere otrok itd. Med
subjektivnimi vzroki so najvažnejši: Premalo podrobno in v globino izdelani učni
načrti; premalo časa in premajhna skrb učnega kadra za utrjevanje znanja,
kar ima za posledico, da se otroci sicer veliko uče, a premalo naučijo; pre-
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majhna uporaba aktivnih metod pri pouku; prepičla priprava učiteljev za pouk;
kampanjsko preverjanje znanja itd.
To je velik problem, ki bo terjal še velike materialne žrtve naše družbe.
Toda ne preostane nam drugo, kot da se ga nemudoma, kolikor se ga še nismo,
energično in preudarno lotimo. Šole prve stopnje bomo morali postopno materialno in kadrovsko usposobiti tako, da se bodo ob sodobnih metodah in učnih
pripomočkih lahko čimbolj posvetile individualnemu izobraževalnemu in vzgojnemu delu z učenci. V perspektivi bodo morale postati te šole tudi čimbolj
kompletne vzgojno-izobraževalne ustanove, ker bi otroci zaposlenih staršev in
tisti, ki živijo v neurejenih družinskih razmerah, po pouku dobili toplo hrano
in se ob strokovni pomoči lahko učili. Kako nujna je ureditev te vzgojno-varstvene plati šol, nam pove podatek, da je trenutno v Sloveniji samo 4fl/o otrok
zaposlenih staršev v organiziranem otroškem varstvu.
Vse občine v Sloveniji niso v enakem materialnem položaju, toda zaradi tega
ne moremo obsoditi otrok, ki hodijo v šole v manj bogatih občinah, na to, da
ne morejo dokončati osnovne šole. Pameten se mi zdi predlog za ustanovitev
republiškega izravnalnega sklada, iz katerega bi prizadete občine lahko dobile
dodatna sredstva za osnovne potrebe šol. Težiti bi morali, da ustvarimo čimbolj
enotne pogoje za pridobivanje osnovne izobrazbe za vse otroke v naši republiki.
Ne moremo si enostavno privoščiti, pa čeprav bi abstrahirali moralno humane
obveznosti naše družbe do usposobitve mlade generacije za življenje, da ob
sedanjem pomanjkanju strokovnega kadra tako velik odstotek mladine ne bi
dobil vsaj tiste osnovne izobrazbe, ki ji omogoča, da lahko napreduje v življenju. Vemo, da se vsi mladi ljudje ne bodo dalje šolali; toda upoštevati
moramo, da višja raven proizvodnje terja določeno osnovno izobrazbo in da še
posebej delavsko ter družbeno upravljanje zahtevata razgledanega upravljalca.
Drug zaskrbljujoč podatek, na katerega bi vas rada spomnila, pa je podatek
o odstotku strokovnih kadrov v skupnem številu zaposlenih, ki ga je navedel
tovariš Janko Smole na nedavni razširjeni seji Glavnega odbora SZDL Slovenije
in o katerem je tu danes že bilo govora. To lahko še dopolnimo z ugotovitvijo,
da je neugodna tudi notranja struktura strokovnega kadra v Sloveniji v zvezi
z razmerjem med srednjim in višjim strokovnim kadrom.
Šole druge stopnje ne ustrezajo ne po kapaciteti ne po vsebinski plati.
V šolah druge stopnje primanjkuje okrog 1500 mest za učence, ki pridejo iz
osnovnega razreda osnovne šole ob sedanjem stanju, ko sorazmerno velik odstotek učencev formalnega pogoja za vpis v šole druge stopnje sploh ne pridobi.
Kaj bi šele bilo, če bi se ta odstotek bistveno znižal?
Nujno bo treba urediti status teh šol ter rešiti vprašanja ustanoviteljstva
in financiranja. Zdaj je vprašanje financiranja urejeno neenotno. Občine se
prevzema ustanovitelj stva teh šol otepljejo, ker bi to pomenilo za njih hudo
finančno breme, povrhu pa te šole večinoma presegajo okvir ene občine.
Še posebno pomembno pa je vsebinsko vprašanje. Kakšne naj bodo te
šole po svoji funkciji? Ali naj bodo nekakšne pripravljalnice za višjo stopnjo
študija ali naj dajo zaključeno izobrazbo? Če hočemo popraviti strukturo naših
strokovnih kadrov, bodo te šole morale dajati nujno kadre z zaključeno izobrazbo, kar pa seveda ne pomeni, da njihovi absolventi ne bodo imeli možnosti
za morebitno nadaljnje izobraževanje. Zdaj pa vlada nasprotna težnja. Te šole
so postale nekakšna pripravljalnica za prvo stopnjo fakultete. To potrjujejo
podatki o tem, kako v Sloveniji razmeroma zelo velik odstotek absolventov
srednjih tehniških šol odhaja na nadaljnji študij. Tako je 1961. leta iz meta-
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lurških odsekov srednjih šol nadaljevalo študij 82% vseh absolventov, iz
elektrotehniških odsekov 52%, iz strojnih in gradbenih odsekov teh šol pa
46% absolventov. Število absolventov tehniških šol, ki se vsako leto zaposli,
je po podatkih nekaterih fakultet približno enako številu diplomiranih inženirjev, ki letno zapuščajo fakulteto. Urediti bo treba status tehnika v proizvodnji, dati mu moramo ustrezno mesto in veljavo ter ustrezne osebne dohodke, kajti to je zdaj močan argument, ki usmerja absolvente teh šol v nadaljnji študij na fakultetah.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima dr. Milica Bergant.
Dr. Milica Bergant: Tovariši poslanci! Prvotno besedilo družbenega
plana za leto 1964 je glede visokih šol vsebovalo tudi priporočilo, da je treba
pospešeno razvijati in uvajati prvo stopnjo študija na fakultetah kot pomemben
vir novih strokovnjakov. Po daljši in temeljiti razpravi o dosedanji reformi na
naših visokih šolah je odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora prišel
do zaključka, da naj se to priporočilo črta iz besedila iz naslednjih razlogov:
Prvo stopnjo študija so na mnogih fakultetah uvajali prehitro, premalo
premišljeno, dostikrat brez jasnega študijskega cilja. Zato za reformo ni bilo
pravega razumevanja niti pri gospodarskih organizacijah niti pri profesorjih
ali študentih. To ima za posledico, da danes diplomanti prve stopnje na nekaterih fakultetah nimajo jasnega strokovnega profila in jih gospodarske organizacije ter družbene službe često odklanjajo. Razumljiv je tudi zelo majhen
interes študentov samih za študij prve stopnje; z njim se zadovoljujejo pretežno
le manj sposobni študentje. Prvo stopnjo študija so uvedli tudi na nekaterih
oddelkih, kjer v praksi ni nobenih možnosti in potreb za zaposlitev diplomantov
prve stopnje. Tako npr. na naslednjih oddelkih filozofske fakultete, na arheološkem, na psihološkem, na sociološkem. Dobro pa se je uveljavil prvostopenjski
študij predvsem tam, kjer ni ustreznih srednjih, strokovnih ali višjih šol, kot
npr. na oddelkih za fiziko prirodoslovne fakultete. Na nekaterih fakultetah je
zaradi prehitrega šablonskega uvajanja prve stopnje in zaradi pretiranega poudarjanja njenega pomena trpela kvaliteta študija na drugi in tretji stopnji.
V nove študijske načrte so morali na obeh stopnjah uvajati iste predmete,
seveda z različno poglobljeno vsebino. Prav tako so morali uvajati v prvo
stopnjo nekatere praktične predmete, ki jih sicer podajajo na srednjih strokovnih šolah. To vse pa predstavlja izgubo časa pri študiju in je na drugi strani
v nasprotju z napori za skrajšanje študija.
Na nekaterih fakultetah je danes otežkočen ali skoraj onemogočen prestop
ljubljanskih študentov na druge fakultete v državi, ker na večini drugih univerz
niso uvedli dvostopenjskega študija. Pri tem se je pa pozabilo na to, da je
nedvomno osnovna naloga visokih šol vzgajati kvalitetne strokovnjake druge
in tretje stopnje. Zanimivo je, da smo pri nas posvetili relativno malo pozornosti
uvajanju tretje stopnje, ki bi lahko dajala naši praksi najvišje kvalificirane
kadre, ki jih ni mogoče nadomeščati z večjim številom nižje kvalificiranih
kadrov.
V okviru reforme študija na univerzi bi omenila še primer medicinske
fakultete, kjer sicer niso uvedli prve stopnje, pač pa so zaradi inverzije študija
in s precejšnjim pritiskom na profesorje bistveno zmanjšali obseg fundamentalnih učnih predmetov, anatomije, kemije in fizike, kar je privedlo do popolne
študijske dezorientacije študentov.
i
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To so nekateri glavni razlogi, ki so odbor za prosveto in kulturo pripeljali
do predloga, naj bi najprej analizirali in pretehtali dosedanje rezultate ter
ugotovili uspehe in eventualne neuspehe reforme. Tudi tam, kjer se je prvostopenjski študij uspešno uveljavil, je namreč treba rešiti nekatere probleme,
ki so se pojavili tekom reformnega procesa, kot npr. preobremenjenost študentov v prvih letnikih. Tam, kjer se študij prve stopnje ni obnese!, je treba
premisliti, če ne bi lažje prevzele vzgojo nekaterih kadrov za gospodarstvo
ustrezne višje ali srednje strokovne šole, kot to že dela Višja tehnična šola
v Mariboru in kot je to praksa v inozemstvu. Vso pozornost je treba posvetiti
izdelavi strokovnih profilov bodočih kadrov in končno bi bilo treba usmeriti
reformni proces na visokih šolah tudi k vsebinskim spremembam študija, ne pa
se zadovoljevati zgolj z organizacijskimi spremembami, v katerih se je izživljala
dosedanja reforma študija na visokih šolah.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš dr. Jože Benigar.
Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog družbenega
plana za leto 1964 predvideva hitrejšo graditev posteljnega fonda in hitrejši
razvoj zdravilišč, ker sta ti dve dejavnosti oziroma ti obliki zdravstvene službe
občutno zaostali za potrebami in razvojem osnovne zdravstvene službe. Analize
kažejo, da je posteljni fond v bolnišnicah že danes približno v 30 %> zaseden po
bolnikih s kroničnimi boleznimi. Ti bi se lahko zdravili v posebnih, za take primere urejenih bolnicah, kar bi bilo občutno ceneje, saj gre pogosto za kombinirane zdravstvene in socialne indikacije, ki ne zahtevajo drago opremljenih bolnic
z funkcionalnimi prostori in aparaturami in tudi ne tako visoko specializiranega
kadra. Manjša amortizacija in tudi nižji ostali stroški zdravljenja bi občutno
vplivali na to, da bi se cene zdravljenja znižale, čeprav bi tem bolnikom zagotovili prav tako pravilno in strokovno oskrbo.
Ugotavljamo, da kapacitete naših zdravilišč niso dovolj izkoriščene, posebno
izven sezone jeseni in pozimi, to je prav- v času, ko kronični bolniki najbolj
pritiskajo na naše bolnišnice. Iz statističnih podatkov razberemo, da je posteljni
fond v zdraviliščih zaseden v povprečju komaj 56 % do 64 Vo. Zato bi morali
preučiti, na kakšen način naj bi se organiziralo zdravljenje teh bolnikov. Lahko
bi jih pošiljali namesto v bolnišnice direktno v naša zdravilišča, ali pa po
krajši obdelavi v bolnišnicah nadaljevali z njihovim zdravljenjem v zdraviliščih.
Prve poskuse so že napravili v Slatini Radenci in Dolenjskih Toplicah, vendar
bi temu morali posvetiti večjo skrb. To bi prav gotovo zmanjšalo potrebo po
investicijskih sredstvih za gradnjo novih bolnišnic, obenem pa bi na ta način
tudi hitreje reševali pereč problem pomanjkanja prostora v bolnicah.
Seveda bi komunalne skupščine socialnega zavarovanja morale spremeniti
določila, ki sedaj komplicirajo postopek, ker smejo v zdravilišča pošiljati
bolnike samo bolnice zaradi nadaljevanja zdravljenja, ali pa zdravniške komisije, nikakor pa ne lečeči zdravnik, kar je paradoksno, če sme isti poslati
bolnika v višje organizirani in dražji zavod, to je v bolnišnico. Hitrejše organiziranje geriatričnih oddelkov in vključevanje zdravilišč v bolniško mrežo bo
problem pomanjkanja posteljnega fonda prav gotovo hitreje delno rešilo in
tudi zdravljenje pocenilo.
Pri nadaljnjem razvoju zdravstvene mreže oziroma mreže zdravstvenih
zavodov veliko govorimo o potrebnih kadrih, ki jih je treba pravočasno vzgojiti
in pripraviti za delo v novo zgrajenih in razširjenih bolnišnicah in zdravstvenih
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ustanovah. Pri tem pa popolnoma pozabljamo na stanovanjski problem, ki se mu
ne bomo mogli izogniti. Tako že danes ugotavljamo, da niso redki primeri, ko
imamo zgrajene objekte, na razpolago tudi kadre, toda, ker ni stanovanj, jih
ne dobimo ali pa nam še tisti, ki jih že imamo, uhajajo. Tu navajam samo
primer iz občine Ljubljana-Vič, kjer imamo 24 zdravstvenih delavcev brez
stanovanja ali pa se vozijo iz drugih krajev, in približno 30 zdravstvenih delavcev, ki živijo v nemogočih stanovanjskih razmerah. Tako preti v tej občini
odpoved zdravstvenih delavcev, konkretno zdravnika in medicinske sestre na
Igu, Horjulu in tako naprej. Jasno je, da so podobni stanovanjski problemi tudi
v šolstvu, državni upravi in drugod. Ta problem jemljemo pri planiranju investicij v zdravstvu premalo resno, kolikor ga sploh vidimo. V prihodnje
bo treba tudi to vprašanje postaviti z vso odgovornostjo pred investitorje oziroma družbeno-politične skupnosti. Kako pereče bo to vprašanje v prihodnjih
letih, nam povedo podatki, da letno diplomira okoli 70 zdravnikov; da bomo od
prihodnjega leta dalje dobivali prav tako veliko število stomatologov in letno
okrog 400 do 500 srednjih in višjih zdravstvenih delavcev. Za vse te bo treba
preskrbeti stanovanja. Ta problem je enako pereč na podeželju kot v mestih.
Zdravstveni zavodi pri sedanjem načinu financiranja zdravstvene službenimajo praktično nobene možnosti preskrbeti si sredstva za graditev stanovanj
svojim uslužbencem. Mislimo, da je to tako resen problem, da ga je treba v
razpravi o družbenem planu omeniti in že sedaj razmišljati, kako ga bomo
reševali, saj je stanje iz leta v leto slabše. Sicer se bo ponovila praksa iz preteklosti, ko so zdravstveni delavci zasedali občutne funkcionalne pa tudi posteljne kapacitete, kot je bilo to v ljubljanski bolnici, kjer so jih zasedali
uslužbenci preko 30 ®/o.
Pri razvoju lekarniške mreže, ki jo predvideva plan za leto 1964, bi bilo
potrebno, po mnenju našega odbora, smo pa to slišali tudi v razpravah Socialnozdravstvenega zbora, izboljšati kvaliteto centralnih lekarn, ne pa toliko razširiti
samo mrežo lekarn. Sedanje večje lekarne, ki so v glavnem prevzete ob bivših
privatnih lekarnarjev, imajo urejene le prodajne prostore, nimajo pa urejenih
laboratorijev in ostalih prostorov, katere zahteva sodobna lekarniška služba,
ki mora razvijati analitično delo in spremljati razvoj medicine, hkrati s preprostejšo pa dokaj obsežno distribucijsko službo izdelanih specialitet. Poudarek
naj bo torej na izboljšanju, novih gradnjah in modernizaciji večjih lekarn,
na razširitvi mreže lekarniških postaj in na formiranju depojev pri zdravstvenih domovih.
Pri graditvi novih lekarn v bolnicah bi morali računati tudi z možnostmi
za skrbovanje zunanjih bolnikov z zdravili, ker ni rentabilno graditi take
lekarne samo za interne potrebe bolnišnic. Po sodobnih koncepcijah opravljajo
bolnišnice vse bolj specialno-poliklinično službo in je prav, da ti bolniki čimprej dobijo zdravila. Tudi preskrbo z zdravili, tako z domačimi kot z inozemskimi, bo treba izboljšati, zlasti glede kontinuitete in asortimenta. Nekateri
zvezni predpisi še dokaj zavirajo hitro, kvalitetno in redno preskrbo s temi
neobhodnimi zdravilnimi sredstvi.
Odbor za zdravstvo in socialno politiko pozdravlja dejstvo, da je v družbenem planu močno poudarjena potreba pospeševanja razvoja zdravstvenih
centrov in poglobitve njihove funkcije. Vendar odbor meni, da medobčinski
zdravstveni centri ne bodo mogli pravilno in predvsem ne zadostno pomagati
družbeno-političnim skupnostim s svojimi strokovnimi analizami in predlogi.
Prav gotovo pa bodo medobčinski, okrajni in republiški centri bistveno pri4»

52

Republiški zbor

pomogli k zboljšanju strokovnosti oziroma k vzgoji kadrov s seminarji in drugimi oblikami izpopolnjevanja; lažje bodo tudi nudili poglobljeno strokovno
pomoč zdravstvenim zavodom. Vendar analiz tekoče in pereče problematike
zdravstvenega stanja občanov v občinah ne bodo uspeli ažurno izdelovati in
tako bodo analize prihajale na občinske skupščine zelo pozno, z zakasnitvijo
enega do dveh let, kar se dogaja že tudi danes. To pa bo onemogočalo hitro
ukrepanje za izboljšanje zdravstvenega varstva prebivalcev. Menim, da morajo
take podatke zbirati in jih analizirati le v občinah in zato plediramo za občinske
zdravstvene centre.
Od vodstva zdravstvenih domov je treba zahtevati več znanja in preventive
in socialne medicine, da bomo končno vendar že enkrat resnično prešli od
besed na dejanja, torej na večjo preventivno skrb za našega delovnega človeka.
Za take naloge pa naj zdravstveni centri, zlasti republiški, usposabljajo zdravstvene delavce še posebej, saj le ti ne dobijo v šolah potrebnega znanja za preventivno delo.
Odbor meni, da v družbenem planu niso tako poudarjene naloge in razvoj
tudi drugih skladov za zdravstveno varstvo, kmetijskih, obrtniških in tako dalje,
kot je to storjeno pri skladu za zdravstveno zavarovanje delavcev in uslužbencev. Zato naj komunalne skupnosti, zlasti njihovi družbeni organi, temu
problemu posvetijo več skrbi.
Financiranje zdravstvene službe bi morali še naprej razvijati in ga približevati načelom, ki veljajo v gospodarstvu, saj bo sicer ostala razširjena reprodukcija v zdravstvu le deklaracija. Sedanji sistem ne stimulira zdravstvene
zavode za formiranje skladov, ker zavod za socialno zavarovanje takoj zmanjša
plačilo za usluge, čim opazi, da so zdravstveni zavodi zaračunali usluge po cenah,
ki omogočajo ustvarjanje skladov. To nasprotje bo treba proučiti in čimprej
odpraviti. Sedanji sistem torej zavira varčevanje in pravilno koriščenje sredstev.
Pomembno in pereče je tudi dejstvo, da vsi zdravstveni zavodi niso v enakem
položaju do zavoda za socialno zavarovanje. Tisti zavodi, ki so že pred leti
startali z višjimi zahtevki in cenami, so mnogo na boljšem kot tisti, ki so bili
manj razviti in skromnejši. Ne ocenjuje se toliko kvaliteta in kvantiteta dela
oziroma uslug, ampak bolj renome in tradicija. To pa nedvomno ni prav in je
treba na to opozoriti sklade zdravstvenega zavarovanja.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Stane Volk.
Stane Volk: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljal bom o tistem
delu družbenega plana, ki govori o socialnem varstvu. Kot član Odbora za
zdravstvo in socialno politiko se popolnoma strinjam s predlogom družbenega
plana, še predvsem zaradi tega, ker so bile vanj vnesene vse tiste pripombe
oziroma dodatni predlogi in stališča, ki jih je odbor sprejel na svoji seji.
Pri obravnavanju službe socialnega varstva smo poudarili potrebo po njihovem hitrejšem razvoju, ker danes močno zaostaja glede na celotni gospodarski
in družbeni napredek. Nedvomno je hitro spreminjanje strukture prebivalstva
in urbanizacija, skratka nagel družbeni razvoj prinesel vrsto problemov, ki
niso preprosti niti lahko rešljivi. Službe socialnega varstva pa so le počasi sledile naglemu družbenemu razvoju in se preusmerjale od prejšnjih karitativnih
nalog k novim družbenim nalogam. Skrb za človeka v novih pogojih, to je
zaščita, ki ima za cilj habilitacijo in aktivizacijo človeka do take mere, da
postane sam sposoben skrbeti zase, se še ne odraža dovolj v delu teh služb zaradi
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njihove nezadovoljive materialne osnove, pomanjkljive organizacije in neustrezne
strokovnosti kadrov. Evidenca, dokumentacija, raziskovalno delo in planiranje
so hkrati s strokovno usposobljenim kadrom osnovni pogoj za uspešen razvoj
služb na tem področju. Zato je odbor smatral, da je treba hitreje razvijati in
ustanavljati po občinah centre za socialno delo in jih usposabljati ter vzporedno
uvajati in razvijati strokovno socialno delo tudi v drugih družbenih službah
in to v zdravstvu, šolstvu, zavodih za zaposlovanje delavcev, v organih za
notranje zadeve, sodstvu in delovnih organizacijah.
Občinski centri za socialno delo morajo v bodoče postati koordinatorji socialnega dela v vseh teh družbenih službah; iščejo naj tudi načine uspešnega
sodelovanja med njimi in družbeno-političnimi organizacijami. Centri za socialno delo morajo postati mesto, kjer se bodo obravnavali in reševali socialni
problemi, konkretni in splošni. Le tako koordinirano delo bo omogočilo občini
vpogled v socialno problematiko svojega območja, kar je pogoj za realno sestavljanje tekočih in perspektivnih delovnih programov in za mobilizacijo občanov za izvedbo posameznih nalog. Ne smemo namreč pozabiti, da je nadaljnji
razvoj socialnega dela v veliki meri odvisen tudi od množičnega sodelovanja
občanov. Zato bi bilo treba izboljšati delo zborov občanov in jih izkoristiti za
širše tolmačenje socialnega dela, za dajanje pobud in predlogov ter aktivizacijo
prebivalcev ob konkretnih nalogah.
Mislim, da bi morale občinske skupščine končno le pregledati celotno delo
na socialnem področju in pomagati, da se začne problematika reševati bolj
načrtno in bolj povezano z v,semi činitelji, ki so dolžni reševati ta vprašanja.
Menim, da bi morali centri za socialno delo v občinah odigrati tudi pomembnejšo vlogo pri utrjevanju in nadaljnjem razvijanju otroškega varstva.
O otroškem varstvu že nekaj let veliko govorimo. Sprejemajo se resolucije in
priporočila, ni pa v občini organa, ki bi analiziral potrebe in pripravil konkreten program razvoja otroškega varstva.
Po podatkih, ki so nam na razpolago, je samo 10 % otrok zaposleni hstaršev
ali le dobre 3®/o vseh otrok, vključenih v vzgojno-varstvene ustanove. Mislim,
da bi se ob tem podatku le morali zamisliti in nekaj napraviti, da bi se razvoj
otroškega varstva premaknil malo hitreje naprej, zlasti če upoštevamo izredno
dinamiko zaposlovanja nasploh, še posebno pa ženske delovne sile. S tega vidika
bi bilo treba hitreje reševati probleme otroškega varstva.
Resolucija o nalogah komunalne in stanovanjskih skupnosti pri otroškem
varstvu, ki jo je sprejela Ljudska skupščina v septembru leta 1961, je povzročila
večjo razgibanost družbenih organizacij in pripravljenost občanov, da z neposrednim sodelovanjem pripomorejo k izboljšanju materialnih in drugih pogojev
za razvoj otroškega varstva. Ta povečana družbena aktivnost pa je naletela na
določene ovire, ki jih je treba odpraviti, da bi resnično dosegli večji napredek.
Te ovire so v tem, da še nimamo izdelanih občinskih programov za razvoj te
dejavnosti, ki naj bi bile temelj družbene aktivnosti in investicijske politike.
Zaradi tega se tudi zelo pogosto srečujemo z nejasnimi pojmovanji otroškega
varstva, vlogo družine in družbe pri urejanju teh vprašanj. To često povzroča
nesmotrno gospodarjenje s sredstvi, ki jih daje družba in manjši napredek,
kot bi bil že sedaj v resnici mogoč. Na seji našega odbora smo bili zato mnenja,
da je treba v letošnjem letu posvetiti posebno pozornost pripravi enotnih
občinskih programov za razvoj otroškega varstva.
Programi naj bi izhajali iz potreb in materialnih možnosti posameznih
občin ter skladno s tem predvidevali vse tiste rešitve in oblike, ki lahko najbolj
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hitro in učinkovito prispevajo k organiziranemu varstvu otrok in razbremenitvi
družine. Pri tem bo treba zlasti upoštevati zdravstveno varstvo otrok in mladine ter urejeno prehrano in varstvo otrok v času, ko so starši zaposleni. V
programih naj dobijo svoje mesto tudi krajevne skupnosti, ki postajajo vedno
bolj nosilke organizirane skrbi za otroke in kjer se bo v praksi uresničevalo
..to, kar bo predvidel program.
Ob koncu moje razprave bi se dotaknil še enega vprašanja, to je kategorizacije, habilitacije in rehabilitacije otrok z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju. Po dosedanjih podatkih imamo v naši republiki 43 000 ali 11 ^/o vseh
otrok od 5. do 19. leta starosti, ki so težje ali lažje prizadeti v telesnem in
duševnem razvoju. Po pravilniku o kategorizaciji otrok pride v poštev za kategorizacijo ca. 11 000 otrok; od teh jih je bilo do danes že pregledanih približno
polovica. V rehabilitacijo pa jih je že vključenih 3550. Smatram, da je nujno,
da se po občinah v letošnjem letu pospešeno izvaja kategorizacija, predvsem pa
habilitacija otrok s pomočjo posebnega šolstva. Zaradi večtirnosti habilitacije
— problem rešujejo organi socialnega varstva, zavodi za socialno zavarovanje
in šolstvo — ta ne poteka v redu, saj ga rešujejo vsi le načelno, nihče pa ne
konkretno. Menim, da je habilitacija otrok predvsem naloga posebnega šolstva.
Uspešno delo socialnih organov v preventivi in kurativi je odvisno v veliki
meri od materialnih pogojev v občini. Ako upoštevamo celotne proračunske
izdatke občinskih skupščin in pri teh ugotavljamo, koliko teh sredstev gre
za namene socialnega varstva, moramo priznati, da so ta sredstva sorazmerno
-velika, vendar v primerjavi s potrebami še mnogo premajhna. Proračunski
izdatki za zdravstvo in socialno varstvo so že nekaj let približno enako veliki,
ponekod pa še celo manjši, čeprav potrebe nenehno naraščajo, saj imamo več
priznavalnin za borce NOV, socialnih podpor za nepremožne osebe in ostarele
kmete itd. Naj omenim, da je v občini Litija povprečna priznavalnina za
borce NOB 3000 dinarjev, socialna podpora pa 1500 din. Mislim, da je takih
občin še več. Vsekakor bo zato potrebno, da se v bodoče povečajo materialna
sredstva za socialno varstvo. Po občinah naj bi proučili možnosti formiranja
skladov za socialno varstvo, kamor bi se poleg proračunskih sredstev stekala
denarna sredstva še iz drugih virov. Hvala lepa!
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Mar j a Cerkovnik.
Marja Cerkovnik: Tovariši in tovarišice poslanci! Rada bi govorila
-o problemih zaposlovanja in iskanja rezerv nove delovne sile. Pri tem se bom
sklicevala na nekatere podatke iz študije tovariša Jožeta Verleka o zaposljevanju žensk, ki je izšla v »Naših razgledih«.
Po predvidevanjih v družbenem planu bi se letno na novo zaposlilo okoli
13 500 do 14 000 oseb. Ob tem se postavlja vprašanje, kateri so zanesljivi viri
nove delovne sile. Iz študije zavoda za zaposlovanje delavcev je razvidno, da
se je v obdobju 1953/61 v družbenem sektorju gospodarstva vsako leto na
novo zaposlilo okoli 23 900 oseb, kar pomeni, da je povprečna letna stopnja
naraščanja zaposlenosti znašala ca. 6°/o. Tako intenzivno zaposlovanje pa je
izčrpalo domala vse rezerve delovne sile v, naši republiki. Zato nikakor ne
moremo več računati, da se bodo bodoče potrebe neagrarne dejavnosti
lahko pokrivale z delovno silo iz vrst kmetijskega prebivalstva. Tak način formiranja delovne sile bo mogoč v zelo skromni meri in gospodarsko upra-
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vičen samo do tiste meje, ki jo bo dovoljevalo spreminjanje organskega sestava
sredstev za proizvodnjo v kmetijstvu.
Latentne rezerve delovne sile, ki jih je dosedanji proces zaposlovanja
ostvaril v različnih panogah in strokah gospodarskih dejavnosti, bi lahko služile
kot vir bodoče delovne sile. Ob analizi stopnje izkoriščanja naših proizvodnih
zmogljivosti pa nam kaj kmalu postane jasno, da so to večji del samo navidezni
presežki delovne sile. Rezerve, ki so v premalo izkoriščenih kapacitetah, so
namreč daleč večje od ugotovljenih presežkov delovne sile. Gledano nekoliko
bolj dolgoročno tudi ta vir kritja potreb po delovni sili odpade. Predpogoj za
eventualno črpanje delovne sile iz teh virov bi bil predhodna rekonstrukcija,
sodobna organizacija in tehnologija dela. Navedene možnosti bi bile dolgoročne,
kratkoročne pa so v bolj funkcionalnem koncentriranju delovne sile, v sinhronizirani proizvodnji itd. V Sloveniji pa v zadnjem času ni nikjer opaziti sproščanja delovne sile iz teh virov.
Ker se v bodoče računa z bolj umirjenim naraščanjem zaposlovanja, je
stopnja rasti predvidena le v višini 3 % oziroma 2,4'°/o. Samo iz naravnega
prirastka ne bi mogli kriti tolikšnih potreb po novi delovni sili. Rešitev bo
treba iskati bodisi s pomočjo migracijskega prirastka, bodisi s pomočjo gospodarske aktivizacije našega ženskega prebivalstva. Glede na znani dosedanji
negativni saldo v naši medrepubliški migracijski bilanci, so perspektivne možnosti kritja potreb po delovni sili s pomočjo migracijskega prirastka v najboljšem primeru malenkostne. Na migracijo iz sosednih republik spričo intenzivnega pospeševanja gospodarskega razvoja v teh republikah ni moč več
dolgo računati.
Obenem pa pomeni takšna rešitev obvezno ustvaritev ustreznih stanovanjskih in zdravstvenih pogojev, prizadevanja za vključevanje v novo sredino,
ter izobraževanje in strokovno usposabljanje, po določenem času pa tudi naseljevanje družin priseljencev, ker gospodarstvo potrebuje stalno delovno silo.
Zaposlovanje delovne sile iz migracije v takih pogojih, kot se je dogajalo to
doslej, tudi ni več dopustno. To so namreč pojavi grobega mezdnega odnosa,
ob nevzdržnih stanovanjskih pogojih, izolaciji ter brezbrižnosti za formiranje
omenjene delovne sile, kar povzroča razne ekcese, katere moramo oceniti kot
protest razvrednotenega človeka proti okolju, ki ga ni prevzelo kot človeka,
marveč samo kot golo delovno silo. Ce se pa ta delovna sila vrača, predstavlja
— ustrezno formirana — pridobitev za sleherno okolje, kamor se vključi
na novo.
Ostane nam kot najbolj zanesljiva orientacija zaposlovanje ženskega prebivalstva. Čeprav je tudi ta vir zajet že zelo visoko, okoli 39 %>, so tu po
ugotovitvah še precejšnje rezerve. Tako odločitev narekuje v našem primeru
tudi možna mobilnost ženske delovne sile pri nas, ker so naselja blizu industrijskih središč. Spričo vsega tega ni več smotrno, predvsem pa ne dovolj,
govoriti samo o možnostih, ki jih procesu širše gospodarske aktivizacije žensk
daje naš bodoči gospodarski razvoj, temveč je umestno razmišljati o ukrepih,
ki naj zagotovijo produktivnost njihovega dela. In to v prvi vrsti v obliki investicijskih vlaganj za urejanje otroškega varstva, družbene prehrane ter bolj
intenzivne in spremenjenemu položaju družine ustrezne zdravstvene zaščite
žene in otroka, kar so prvi in osnovni pogoji za sproščanje potencialnih sil
ženskega prebivalstva. To toliko bolj, ker je že povsem jasno, da je to na današnji stopnji našega gospodarskega razvoja obenem tudi najbolj racionalna
pot do splošnega povečanja produktivnosti dela, obenem pa možnost racional-
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nejšega izkoriščanja stanovanjskega fonda, šolskih in komunalnih kapacitet in
pospešene rasti individualnega in družbenega standarda.
Morda vpliva na šibkejšo orientacijo zaposlovanja žensk tudi njihov
kvalifikacijski sestav, za katerega trdimo, da je nižji od moškega, dokazano pa
to ni. Danes se ne ve povsem točno, koliko kvalifikacijska struktura zaposlene
delovne sile odstopa od dejanskih potreb. Ekonomisti v zvezi s kvalifikacijsko
strukturo menijo, da ne gre za to, s kakšno kvalifikacijsko stopnjo so danes
ženske udeležene v proizvodnih procesih, marveč za to, da se najdejo pokazatelji, s katerimi bo mogoče ugotoviti, kako so proizvajalci udeleženi v posameznih proizvodnih procesih in v okviru tega nas lahko posebej zanima problematika ženske delovne sile.
Če bi hoteli doseči, da bi ženske stremele po kvalifikaciji in kontinuiranem
usposabljanju, bi morala obstajati trdna orientacija, da bo delala do konca
delovne dobe. V interesu gospodarstva je, da postane zaposlovanje žensk eden
od elementov, s katerimi morata računati tako naša tekoča kot perspektivna
ekonomska politika na vseh področjih, ki jih obravnavanje tega vprašanja
zadeva. To vprašanje pa seže od ustreznih delovnih sposobnosti že zaposlene,
še bolj pa perspektivno potrebne delovne sile, do komplementarnih materialnih
pogojev, ki jih mora skupnost uresničiti, če hoče uspešno reševati osnovni
konflikt med gospodarsko in družbeno aktivnostjo zaposlene žene in njeno
obremenitvijo v okviru individualnega gospodinjstva.
Ob zaključku bi navedla še nekatere pripombe glede službe za zaposlovanje
delavcev v komunah. Današnjim potrebam ustrezno perspektivno politiko zaposlovanja še ni v stanju izvajati v okviru komune večina od 37 občinskih
zavodov za zaposlovanje delavcev. Te službe opravljajo v komuni bolj personalne formalnosti, kot pa vodijo politiko zaposlovanja in kadrovanja. Po drugi
strani pa je ustrezno delo v mnogočem zelo otežkočeno, ker proizvodnja ne ve,
kaj rabi in namesto perspektivnega kadrovanja živi iz rok v usta. Vse se
konča pri nekaj kvalifikacijskih skupinah, ki ne povedo veliko, medtem ko se
začenjajo problemi že pri inventarizaciji kadrov celo v velikih in dobro razvitih podjetjih, kjer so precejšnja odstopanja med zahtevami, ki so v pravilnikih o delitvi dohodka v podjetjih, in med dejansko usposobljenostjo zaposlenih
ljudi, s katerimi podjetja razpolagajo, ter med dejanskimi zahtevami delovnih
mest na današnji stopnji organizacije proizvodnje. Službe za zaposlovanje
delavcev bo treba vsekakor bolj kot doslej smatrati za sestavni del gospodarstva
in prizadevanja za njeno dobro funkcioniranje ocenjevati kot težnjo za izboljšanje gospodarjenja.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Jože Greben.
Jože Greben: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko danes sprejemamo
družbeni plan za leto 1964 ter o njem razpravljamo, mi dovolite, da podam
nekaj misli, ki se mi zde zelo važne predvsem zato, ker bo potreben maksimalen,
napor vseh nas — to je delovnih ljudi v delovnih organizacijah ter vseh nas, ki
smo v tem forumu — da bomo izvršili naloge, ki smo si jih postavili, kar je še
posebno pomembno zato, ker spada letošnji plan našega gospodarstva in družbenega razvoja že v obdobje 7-letnega plana razvoja našega gospodarstva.
Razpravljati mislim o nekaterih problemih rudarstva oziroma proizvodnje
rjavega premoga, predvsem v zvezi z dokumentacijo k družbenemu planu za
leto 1964, kjer so navedene nekatere ugotovitve za leto 1963 in leto 1962 ter
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prognoze o tem, kako in ob kakšnih pogojih naj se razvija proizvodnja premoga
v letu 1964. Ugotavljamo, da bo letošnja proizvodnja premoga v Sloveniji dosegla 5 780 000 ton, od česar bo 2 607 000 ton rjavega premoga, 3 140 000 ton
lignita in 34 000 ton črnega premoga. Kljub takšnemu obsegu proizvodnje pa
se pojavlja pomanjkanje premoga zlasti za široko potrošnjo in zato bo potrebno
povečati nabave v drugih republikah.
Nepotrebno se mi zdi naštevati vzroke, ki so privedli slovenske premogovnike v tak položaj, da že nekaj let govorimo o tem, da je premalo premoga
na trgu, ker te vzroke vsi več ali manj dobro poznamo. Zato bom izhajal iz
prognoz, ki jih daje dokumentacija za leto 1964 in v katere osebno nisem prepričan, da bodo uresničene. Zelo so namreč smele trditve planerjev, da bo
mogoče povečati proizvodnjo na osnovi maksimalne izrabe obstoječih zmogljivosti, ob dotoku nove delovne sile, ob naraščanju produktivnosti dela, pri vsaj
takem nedeljskem obratovanju premogovnikov kot v letu 1963, ob urejenem
rednem prevozu po železnici itd.
Vse to morda izgleda laično, morda imate vtis, da gre za demagogijo, toda
dejstvo je, vsaj za enkrat še, pa čeprav smo v atomski dobi, da rudnik, jama,
podzemsko delo in proces, ki se v jami odvija, ni proces v tovarni, v stavbi,
v kateri stoje stroji in kjer lahko, ko se stroji obrabijo — ekonomsko ali tehnično — postavimo modernejše stroje ter delamo naprej, bolje in udobneje.
Rudarjenje, pridobivanje premoga, je zahtevnejši proces proizvodnje, ki ravno
zaradi neverjetno težkih pogojev dela zahteva svoje že davno potrebno spoštovanje in to ne samo moralno, ki ga rudarji dobijo ob različnih obiskih delegacij
drugih delovnih kolektivov. Res je, da je napredek v pridobivanju premoga
odvisen tudi od nadaljnje mehanizacije tehnološkega procesa, ki rudarju omogoča lažje delo. Res je tudi, da so slovenski rudniki vložili precejšnja sredstva
v mehanizacijo in tehnologijo, seveda po svojih zmožnostih in to eni več, drugi
manj, toda vse to vlaganje in razmere, ki so na trgu, kažejo na to, da so tu
še problemi.
Maksimalna izraba vseh razpoložljivih zmogljivosti, zlasti v premogovnikih
rjavega premoga in pa izkušnje, ki jih imajo na tem področju rudniki v
Zasavju (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik), kažejo, da je mogoče z izboljšano organizacijo proizvodne kapacitete še bolj izkoristiti, toda te kapacitete so že dokaj
izkoriščene, predvsem pa zastarele.
Dejstvo je, da ni bilo v rudnike rjavega premoga v zadnjih letih vloženih
dovolj sredstev, ki bi omogočili nadaljnji razvoj razširjene reprodukcije. Rudniki so svoja sredstva vlagali pretežno v enostavno reprodukcijo, da bi obdržali
doseženi nivo proizvodnje ali vsaj v manjši meri povečali proizvodnjo in produktivnost. Posebno se to kaže v rudniku Trbovlje-Hrastnik, ki je poleg tega,
da je leta 1957 dobil kredit v višini 350 milijonov dinarjev za novi obrat Dol
pri Hrastniku, vlagal amortizacijska sredstva predvsem v jamske objekte, ki
so zagotavljali konstantno višino proizvodnje oziroma malenkostno povečano
proizvodnjo. Separacija rudnika Trbovlje-Hrastnik je stara preko 50 let in obratuje dan in noč. Nujni remonti in popravila se opravljajo v tistih prostih
nedeljah in praznikih, ko se v rudniku ne dela.
O tem, kako so izkoriščene kapicitete, naj navedem nekaj podatkov. Proizvodnja v rudniku Trbovlje-Hrastnik je bila v 1957. letu 917 000 ton, 1962. leta
1 134 000 ton in 1963. leta 1 180 000 ton. Storilnost dela, ki se računa v rudarstvu
v tona delavniku, se je za rjave premoge gibala takole: 1957. leta je bila v
Jugoslaviji 0.76 ton/delavnik, 1962. leta pa 1,03 ton/delavnik. V Sloveniji je

58

Republiški zbor

bila 1957. leta 0,98 ton/delavnik, 1962. leta pa 1,35 ton/delavnik. V rudniku
Trbovlje-Hrastnik je znašala 1957. leta 1,14 ton/delavnik, 1962. leta 1,46 ton/del.
in 1963. leta 1,49 ton/del. V rudniku Zagorje je znašala 1957. leta 1,15 ton/del.,
1962. leta 1,59 ton/del. in 1963. leta 1,51 ton/del. Tako znaša povprečna storilnost
dela v Zasavju, to je v rudnikih Zagorje, Trbovlje, Hrastnik v 1963. letu
1,50 ton/delavnik, kar je 46'% nad jugoslovanskim povprečjem.
K doseženi storilnosti je mnogo pripomogla mehanizacija, ki je bila uvedena v 1957. letu, vendar terja dotrajanost ostalih osnovnih sredstev in potreba
po hitrejši rasti produktivnosti dela nove investicije v sodobnejšo opremo, če
hočemo slediti nadaljnji rasti storilnosti dela.
Navedel bi nekaj podatkov o zaposleni delovni sili v družbenem sektorju v
Sloveniji: 1962. leta je bilo v Sloveniji 478 940 zaposlenih, 1963. leta 493 790.
V družbenem planu za 1964. leto predvidevamo, da bo 507 500 zaposlenih ali
2,8 '°/o več. V industriji je bilo v 1962. letu 203 701 zaposlenih, 1963. leta jih je
bilo 210 740; 1964. leta pa naj bi bilo po podatkih družbenega plana 216 670
zaposlenih ali 2,8 °/o več. Premogovniki v Sloveniji so 1962. leta imeli 12 923 zaposlenih, 1963. leta 12 740 in 1964. leta bi naj imeli 12 840 ali 0,7'% več zaposlenih.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa je imel 1962. leta 3570 zaposlenih, 1963. leta
3590, po planu za 1964. leto pa 3256 ali 10 °/o manj.
V Jugoslaviji je bilo število zaposlenih v rudarstvu naslednje: 1957. leta
80 400 rudarjev, 1961. leta pa 78 700; v Sloveniji 1957. leta 13 100, 1961. leta
pa 12 050; v rudniku Trbovlje-Hrastnik 1957. leta 4400, 1961. leta 3750; in v
rudniku Zagorje 1957. leta 2300 in 1961. leta 2068.
Stalno zmanjšanje števila rudarjev, oziroma rudarskih delavcev je sicer razveseljivo, ker to pomeni, da se dviga produktivnost dela na račun mehanizacije,
vendar pa predstavlja problem fluktuacija, ki se iz leta v leto stopnjuje. Tako
je v rudniku Trbovlje-Hrastnik prišlo 1958. leta 963 ljudi, odšlo pa 1048 ali
skupaj 2011 pri 3846 zaposlenih. 1960. leta je prišlo k rudniku 755 delavcev,
odšlo pa 799, skupaj 1555 od 3633 zaposlenih; 1962. leta je prišlo 835, odšlo
926, ali skupno 1761 pri staležu 3570 zaposlenih in do meseca novembra 1963
je prišlo 917 delavcev, odšlo 1034, torej skupno 1951 od 3490 zaposlenih.
Ta velika fluktuacija, ki znaša okrog 50,0/o celotnega staleža, predstavlja
resen problem; odhajajo namreč fantje in možje, ki so premog pridobivali,
to se pravi, ki so se usposobili za delo v rudniku, zlasti v zadnjih dveh letih;
prihajajo pa mlajši in starejši, ki ne dobe zaposlitve drugje. Kadrovalo se je
v premogovnike, zlasti Zasavske, v zadnjih letih predvsem s področja Medžimurja, Prekmurja in Ptuja. Te možnosti pa vedno bolj krčijo zaradi pogojev
dela, ki so v rudarstvu in pa zaradi možnosti zaposlitve, ki jih delovni ljudje
imajo v industriji v bližnji in daljni okolici svojega kraja. Zelo redki so še sinovi
starejših rudarjev, domačinov, ki se odločijo za rudarski poklic, čeprav so bili
do nedavnega še osnovni viri rudarskih delavcev.
Menim, da bi bilo dobro slišati vsaj nekaj vzrokov, ki povzročajo tako
fluktuacijo.
Predvsem je tu težko in več ali manj nevarno jamsko delo in je zato razumljiva želja mlajših delavcev po zaposlovanju v ostali industriji, ki ima boljše
perspektive in lažje delovne pogoje, pa čeprav se manj zasluži. Rudarstvo
ne pozna ene izmene, marveč tri: dopoldne, popoldne in ponoči ter ne pozna
razprave o tem ali bi delali ponoči ali ne, tako kot se to dogaja v ostali industriji. Rudarji zato potrebujejo tudi nekoliko več hrane in več obleke. Več ali
manj neurejeni so stanovanjski problemi samcev, da o družbeni prehrani, o
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toplih malicah, ki bi se nosile v jamo, sploh ne govorimo. Življenjski pogoji v
posameznih bazenih so neurejeni; dolga je doba za pridobitev kvalifikacije,
približno 8 let; in ne nazadnje, osebni dohodki tudi niso v skladu z dohodki
v ostali industriji.
Ce bomo hoteli izpolniti predvidevanja in omiliti fluktuacijo oziroma zaposliti več rudarskih delavcev, se bo moralo začeti reševati prikazane probleme,
za katere pa ne nosijo odgovornosti samo delovni kolektivi rudnikov, ki so
svoje možnosti za reševanje teh problemov več ali manj izčrpali, marveč se
bo morala družbena skupnost kot celota pozanimati zanje.
Za doseganje predvidene proizvodnje se v 1964. letu računa z vsaj takim
obsegom nedeljskega dela, kot v 1963. letu. Menim, da to ne bi bilo treba v
planu posebej poudariti, ker bodo rudniki sami po sebi morali obratovati ob
nedeljah in praznikih, če se pogoji za ustvarjanje dohodka ne bodo spremenili.
Vprašam se pa, kam to pelje, morda v pogoje za 42-urni delovni tednik? Ze
v 1963. letu je bil kolektiv rudnika Trbovlje-Hrastnik prisiljen vključiti v redni
plan proizvodnje tudi nedeljsko proizvodnjo, če je hotel izpolniti finančni plan
in doseči vsaj minimalno dohodkovno stopnjo in na njen baziraj oče minimalno
potrebno delitveno razmerje ob tiho uzakonjenem 56-urnem tedniku.
V informacijo naj navedem, da je bila nedeljska proizvodnja v letih 1960
do 1963 naslednja: 1960. leta je znašala proizvodnja ob nedeljah 19 690 ton
pri 11 nedeljah, 1961. leta 2800 ton pri 2 nedeljah, 1962. leta 17 310 ton pri
5 nedeljah in 1963. leta do novembra 77 510 ton pri 26 nedeljah. To pomeni, da
so rudarji do 1. 1.. 1963. leta v Zasavju delali 13 mesecev po 3 izmene ali 26
nedelj od 52 nedelj, kolikor jih pač ima leto.
Postavlja se vprašanje, kako dolgo in koliko časa lahko traja tako izčrpavanje sil, ki bo pustilo tudi posledice na rudarjevi sposobnosti za delo?
Nizko dohodkovno stopnjo in nujnost nedeljskega dela v letu 1963 je predpisati predvsem cenam premoga, ki so od leta 1958 plafonirane oziroma od 1961.
leta pod kontrolo, razen cen drobnih vrst premoga. Režim evidence in kontrole
cen za debele vrste premoga v Sloveniji velja za rudnike Trbovlje-Hrastnik,
Zagorje in Velenje. Velja torej za količino okrog 1 100 000 ton rjavega premoga
ali 44l0/o vse proizvodnje, pri lignitu pa 58'°/o proizvodnje ali 1 500 000 ton.
Cene debelim vrstam premoga predstavljajo problem, ki ga bo potrebno
reševati že v letu 1964. Rudniki bodo vsekakor bolj zainteresirani na večjem
izvozu premoga v sosednje države, kar jim daje večji finančni učinek. Cene
premoga v Avstriji znašajo npr. za tono kosovca 8025 din in za tono kockovca
7650 dinarjev. Na domačem trgu pa je kosovec po 6000 din, kockovec pa po
5750. Nivo sedanjih prodajnih cen premoga vseh premogovnikov rjavega premoga je pod pariteto dolarja 750 din. To se posebej kaže pri drobnih vrstah
premoga. Cene rjavega premoga so pod nivojem cen drugih surovin in materialov in so zato osnovni vzrok za ekonomske težave v rudnikih, kljub olajšavam, ki jih rudniki imajo. Ne plačujejo namreč družbenega prispevka od dohodka v višini 15'%>, ne plačujejo izrednega prispevka na dohodek v višini 25 %
in ne obresti na poslovni sklad v višini 6
Za ekonomiko premogovnikov je značilno to, kar sem že uvodoma navedel.
Geološki pogoji, ki so v Sloveniji, zahtevajo veliko živega dela, kar pa se odraža
predvsem v razmerju med osebnimi dohodki in celotnim dohodkom gospodarske
organizacije. Po podatkih znaša udeležba osebnih dohodkov v strukturi celotnega dohodka v 1962. letu za vso industrijo Slovenije 14,6'%, za rudnike rjavega
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premoga pa znaša ta stopnja 43,-7 °/o, konkretno za rudnik Trbovlje-Hrastnik
celo 45 l0/o.
Tako stanje pa onemogoča rudnikom formiranje tolikšnega dohodka in
čistega dohodka, da bi mogli zagotoviti ustrezne osebne dohodke in potrebne
sklade. Priznava se, da bi morali biti osebni dohodki rudarjev približno 30 do
35 °/o večji kot v ostali industriji. Podatki pa kažejo naslednje:
Povprečje osebnih dohodkov v industriji 1961. leta je znašalo 25 500, v
rudnikih rjavega premoga pa 32 000, 1962. leta je bilo povprečje v industriji
29 300, za rudnike rjavega premoga pa 35 000, v 1963. letu do novembra meseca
je bilo povprečje 34 968 za industrijo, 40 150 pa za rudarstvo.
Toda pri tem primerjava, zlasti za 1963. leto, ne daje realne slike zaradi
tega, ker so zajeti v osebnih dohodkih tudi zaslužki od nedeljskega in nadurnega
dela, se pravi ne od 208 ur, marveč od 222 ali več ur.
Da na področju delitve osebnih dohodkov v našem gospodarstvu nekaj ni
v redu, kažejo najnovejši podatki o osebnih dohodkih filmske industrije v
Sloveniji v prvih 9 mesecih letošnjega leta, ko so znašali v povprečju 110 000
dinarjev na mesec, v industriji pa 35 000. Če pa pogledamo podatke o proizvodnji, pa so rezultati ravno obratni.
Menim, da bi morali pri osebnih dohodkih najti spodbudo za pritok novih
delavcev v rudarstvo in priznati težko delo rudarjev.
Tovarišice in tovariši poslanci! Moje kritične pripombe v tej razpravi narekuje situacija, v kateri se trenutno nahajajo premogovniki. Da pa bi se s takim
neperspektivnim delom v naših premogovnikih ne nadaljevalo, bo potrebno v
1964. letu pričeti temeljito reševati, skupno s premogovniki, njihove vedno bolj
pereče probleme. Gre za to, da je nujno v našem sistemu čimprej ustvariti
enake pogoje gospodarjenja za vse delovne kolektive. Nujno potrebno bo določiti tudi jasnejšo perspektivo slovenskim premogovnikom v našem planu nadaljnjega razvoja, predvsem pa zasavskim. Menim, da je že skrajni čas, da tudi
rudarji ugledajo jasnejšo perspektivo. Ce premogovniki v našem slovenskem
gospodarstvu še predstavljajo osnovo za nadaljnje uvajanje boljše mehanizacije,
potem bo treba čimprej vložiti tudi druga družbena sredstva v premogovnike
in izboljšati pogoje dela. Ce pa slovenski premogovniki v našem gospodarstvu
nimajo jasne perspektive, potem bo treba tudi jasno in odkrito povedati, da je
perspektiva slaba ter da se bo treba usmeriti v drugo industrijo oziroma počasi
izvajati prekvalifikacijo rudarjev v druge poklice.
Nimam namena odgovornosti za te težave in probleme pripisovati samo
drugim, ker bi to bilo neobjektivno oziroma tendenciozno. Tudi doma v kolektivih bo potrebno marsikaj spremeniti, predvsem pa tele zadeve, ki se mi zdijo
zelo važne: Potrebno bo več medsebojnega sodelovanja med slovenskimi premogovniki, ker je to sodelovanje zelo slabo. Na ravni direktorjev se še pogovarjajo,
na ostalih nivojih, kot so sindikati in organi upravljanja, pa je že konec razgovorov in izmenjave izkušenj. Opaža se celo nekakšno ljubosumje, lokalizem
v premogovnikih in podobno. Sodelovanje premogovnikov in raznih inštitutov,
predvsem rudarskega, ni dovolj razvito. Zlasti pri iskanju boljših pogojev in
novih metod tehnološkega procesa, ki naj bi jih rudniki uvedli, ni dovolj piizadevanja.
Notranji odnosi v kolektivu kljub tako težki situaciji, kakršna je, po mojem
mnenju niso primerni našemu družbenemu razvoju. Tako je na primer pred
nedavnim delavski svet rudnika Trbovlje-Hrastnik sprejemal plan za 1964. leto.
Plan o proizvodnji 1 200 000 ton premoga, v katerem so upoštevane tudi tone,
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nakopane ob nedeljah, je bil sprejet brez razprave. Brez razprave o tem, kakšni
bodo pogoji dela in kakšni finančni rezultati bodo doseženi. Menim, da bo tu
potrebno nekaj ukreniti. Pri zadnji točki dnevnega reda pa je bilo precej razprave in je dosegla vrhunec, ko se je pričelo prerekanje o tem, ali bo premog
za ogrevanje ali »deputat« pripadal rudarjem še naprej ali ne. Tudi kadrovska
politika ni urejena. Rudnik pri 4000 zaposlenih nima ekonomista in ne pravnika.
Toda za to ni kriva družba, marveč kolektiv in te stvari bo treba urediti v
kolektivu samem.
Zaradi vsega tega se bodo morali v gospodarskih organizacijah tudi drugod
zelo truditi, da se bodo smernice našega plana tudi uresničile, za kar imamo
vse pogoje. Glasoval bom z veseljem za plan, ki ga sprejemamo, ter se po svojih
močeh trudil, da se bodo prognoze, ki jih sprejemamo, tudi uresničile.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Veljko Križnik.
Inž. Veljko Križnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajnopravna komisija poudarja v svojem poročilu drugačen karakter družbenega
plana v sedanjih pogojih, ko plan predstavlja predvidevanje bodočega razvoja
in ni več administrativno operativen kot je bil prej. Toda praksa v nekaterih
panogah temu smislu še ne sledi. Konkretno imam v mislih gozdarstvo. Družbeni plan se tu še vedno obravnava in tolmači kot obvezni nalog. Naloge, ki
jih družbeni plan postavlja v republiškem merilu, se razdelijo na okraje in
občine ter s tem na gospodarske organizacije, ampak to ne samo v globalu,
temveč tudi detajlno v posameznih sortimentih.
Plan je v tej panogi še vedno ostanek preživelega administrativnega vodenja
gospodarstva. Gozdnogospodarske organizacije v takih pogojih ne gospodarijo,
ampak samo proizvajajo lesno surovino v okviru določb in obsega, ki ga določa
plan, ne pa po lastnih gospodarskih načrtih in ustrezno kapacitetam, s katerimi
gospodarijo in razpolagajo. Pa ne samo to. Proizvedena surovina je pozneje
zopet predmet nadaljnje distribucije zbornic ali njihovih svetov, ki proizvedeno
oziroma planirano surovino nadalje razdeljujejo lesni industriji.
Taka situacija, kjer v celi panogi vladajo taki administrativni posegi in
odnosi, je po mojem mnenju nevzdržna in se mora od tega administrativnega
usmerjanja panoge čimprej preiti na normalne poslovne odnose, ki veljajo v
ostalem gospodarstvu.
Posledica takega stanja in takih odnosov v tej panogi je, da nastopa antagonizem interesov med proizvajalci surovine na eni strani ter predelovalci te
surovine na drugi strani. Eni trdijo, da sekamo preveč, drugi pa trdijo, da premalo. Vsa razprava se zdaj predvsem odvija o tem, namesto da bi ene in druge,
ker živijo od iste osnove, povezali skupni interesi, ki so v čimboljšem gospodarjenju z gozdovi in čimboljšem ovrednotenju proizvodene surovine. Iz tega se tudi
dostikrat porajajo tendence lesne industrije, češ da oskrba s surovino ni njihov
poslovni problem, ampak da je to naloga družbe, raznih upravnih organov in
zbornic, ki naj skrbijo, da bo lesna industrija imela zadosti surovin.
Menim, da je izhod iz te nasprotnosti interesov predvsem v neposrednem
poslovnem povezovanju gozdnogospodarskih organizacij in bazenske lesne industrije. Samo tako bo mogoče realizirati zamisel družbenega plana o prilagajanju gozdne proizvodnje potrebam lesne industrije in obratno. Na ta način
bi bil sedanji problem odvečnih žag praktično hitro rešen z ekonomskim ukre-

62

Republiški zbor

pom, ne pa administrativno, kakor se še danes borimo proti pojavom odvečnih žag.
Problem pomanjkanja lesa se je s povečanjem kemične in mehanične predelave lesa, zlasti pa še z izvozom, izredno zaostril in se bo še bolj zaostril
v prihodnosti. Ne vem, kateri so tisti lesni sortimenti, ki niso kritični
in na katere naj bi se potrošniki lesa bolj usmerili, na kar pledira družbeni
plan. Družbeni plan za 1964. leto, ki je prVo leto izvajanja 7-letnega plana,
ne nakazuje dovolj jasno smeri reševanja problema pomanjkanja surovin in
načina, ki bi glede tega vodil do uspeha.
Klasično akumuliranje dela prirasta, ki ga gozdarstvo izvaja, zagotavlja,
seveda ob omejevanju sečnje, neko normalno zalogo, do katere bi naj prišli čez
40, 50 ali pa 60 let in šele takrat tudi večjo proizvodnjo. To za nas ni izhod.
Alternativa tej rešitvi — manj sekajmo zato, da bomo gozdove obogatili in da
bomo pozneje imeli več lesa — je odločitev, da več sekajmo, zato, da bo lesna
industrija izkoriščena. Na teh dveh alternativah temelji kompromis, ki se poraja
v praksi, da bi se zadovoljilo enemu in drugemu. Mislim, da to ni trajna in
realna rešitev tega problema.
Verjetno bomo morali iskati rešitev začasno v močnejši sečnji, v zrelih sestojih, ki jih imamo zlasti v še neodprtih gozdovih, toda ob istočasnem intenzivnem gojenju in plantažiranju novih gozdov. To naj bi kasneje omogočilo močnejše zmanjšanje sečnje v osnovnih gozdovih in povečanje njihove zaloge na
optimalno količino. Samo na tak način lahko v daljšem razdobju zagotovimo več
lesa za predelavo, ne da bi zmanjšali in bistveno oškodovali potencial osnovnih
gozdov, ki ga imamo. To je zelo delikatno vprašanje, ki ga je treba premišljeno
in pa sinhronizirano reševati.
Menim, da sta za uspešno reševanje problema potrebna dva pogoja. Prvi
pogoj, o katerem sem že govoril, je poslovna povezanost gozdnih gospodarstev
in lesno-predelovalne industrije, ki naj zagotovi istovetnost interesov. Drugi
pogoj pa je, da se sečnja lahko poveča preko trenutnih zmogljivosti gozdov le,
če se istočasno z novimi nasadi in s hitrejšimi in večjimi vlaganji v razširjeno
reprodukcijo v gozdovih zagotavlja nadomestitev za ta trenutno večji posek.
Menim, da je predvsem lesna industrija s svojimi sredstvi poklicana,
da omogoči to razširjeno reprodukcijo, če želi že zdaj imeti več lesa. Moram
priznati, da nekateri strokovni gozdarski krogi še niso prepričani, če se dajo
pri nas uspešno plantažno proizvajati iglavci in da to še menda pri nas ni
znanstveno proučeno. Tak odnos me nekoliko čudi, saj to je v svetu že precej
znana in stara zadeva. Mislim, da se s takšnim stališčem — se pravi, da je treba
počakati 40 let, dokler ni en ciklus proizvodnje take plantaže iglavcev dokončan,
da dobimo svoje izkušnje in svoje lastno znanje o tej zadevi — ne bi mogli strinjati, če hočemo hitreje rešiti ta problem. Kljub vsemu upoštevanju in spoštovanju znanosti moramo tu hitreje naprej, saj ne gre tu za neke nove raziskave,
gre samo za aplikacijo tistega, kar so drugod že dognali, verjetno v zelo podobnih ekoloških pogojih kot pri nas. Ob tem se pa tudi lahko vprašamo, ali
so naše znanstvene gozdarske ustanove že doslej kaj na tem delale oziroma
zakaj niso, če je to takšen problem. Ali ga mogoče do sedaj niso opazile?
V Sloveniji je tudi zelo pereče urejanje degradiranih in devastiranih gozdov listavcev, ki tudi znatno zmanjšuje obstoječi potencial gozdnih
površin. Zdi se mi, da se v Sloveniji formirana gozdnogospodarska območja
usmerjajo bolj na zagotovitev enostavne reprodukcije, kakor pa na zagotovitev
razširjene reprodukcije v okviru območja. V takih pogojih ni mogoče, da bi
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gozdna gospodarstva, ki so na pasivnih proizvodnih področjih lahko akumulirala
toliko, da bi lahko vlagala v izboljšanje teh gozdov, ki sem jih prej omenil,
skratka, da bi tu izvajala razširjeno reprodukcijo. Po drugi strani pa imamo
področja, zlasti v naših alpskih predelih, ki so bogata na iglavcih in ki ustvarjajo
precej visoko akumulacijo; lahko bi rekli, da gre tu za določeno rento, objektivno rento, ki je posledica naravnih pogojev. Tako imamo zdaj na eni strani
podjetja z visoko akumulacijo, z relativno majhnimi potrebami za vlaganja,
na drugi strani pa podjetja z nizko akumulacijo, pač pa z visokimi potrebami
za vlaganje. Mislim, da je to problem, ki ga ne morejo reševati sama podjetja
in da bo treba te stvari načeti in reševati v republiškem merilu.
Za tako razširjeno reprodukcijo, o kateri sem govoril, bo treba dodatnih
sredstev, ki jih večina gozdnih gospodarstev sama ne bo imela in bo tu družba
morala intervenirati. V okviru gozdnih gospodarstev in fondov, ki jih gozdarstvo
ustvarja, imamo še možnosti racionalnejšega vlaganja in trošenja teh sredstev.
Predvsem mislim tu na koncentracijo tistih sredstev, ki jih gozdna gospodarstva
že imajo in katera naj bi se ne trošila za razne manj pomembne stvari, od službenih oblek naprej pa do logarnic, kar se dogaja. Sredstva, ki se zbirajo iz
zasebnega Sektorja z gozdnimi taksami v gozdnih skladih občin, naj se prvenstveno namenijo za investicije, ne pa za vzdrževanje občinske gozdne službe,
za vzdrževanje tako imenovane javne gozdne službe, ki jo danes opravljajo
gozdna gospodarstva, ki bi te stroške lahko pokrivala iz svojih materialnih
stroškov. Prav tako je končno tudi prelivanje sredstev lesne industrije za
investicije v plantaže neposredni dolgoročni interes lesne industrije, ker se tako
razširja njihova surovinska baza.
Omenil sem že problem izvoza desk, kot resno oviro pri širjenju predelave
lesa v sedanjih pogojih in oskrbi notranjega tržišča. Tudi tu še administrativno
določamo izvozne obveze in sortiment, ki naj ga gozdarstvo oziroma lesna industrija izvaža. Ni problem izvoziti in realizirati kvoto deviz, problem je samo v
tem, da bi lesna industrija in gozdarstvo želela realizirati to v drugem sortimentu, predvsem v finalnih izdelkih, ne pa v surovini. Torej ne želijo prodajati samo les, ampak tudi svoje delo v finalnih izdelkih.
Ti problemi, o katerih sem govoril, niso taki, da bi njih reševanje zahtevalo
spremembo obstoječih predpisov ali pa nove predpise in podobno, ker teh je v
gozdarstvu že tako preveč. Pač pa ti problemi terjajo, da upravni organi, ki
se bavijo z gozdarstvom, zbornice, predvsem pa same gospodarske organizacije,
proučijo ta vprašanja in jih začnejo reševati. Želel bi pa, da bi 7-letni perspektivni plan, ki ga pripravljamo, jasneje nakazal smer reševanja teh vprašanj, kot
pa jih je nakazal, oziroma kot jih obravnava družbeni plan za leto 1964.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Jože Laznik.
Jože Laznik: Menim, da letošnji družbeni plan pravilno vključuje
in poudarja pomen strokovnih služb v podjetjih in družbeno-političnih skupnostih.
Naš družbenoekonomski razvoj je že dosegel stopnjo, ko ni več mogoče
improvizirano iskati določene rešitve, temveč je treba probleme znanstveno
analizirati in jih na temelju teh dognanj tudi strokovno reševati. Ni moj namen,
da v celoti obdelam to vprašanje, temveč bi se rad dotaknil samo služb, ki so
nujno potrebne za nadaljnji razvoj stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. Sistem delovanja teh služb in sedanja stopnja njihove organiziranosti
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ne zadovoljuje tekočih potreb. V mnogih primerih pa so v takem zaostanku,
da se resno postavlja vprašanje realizacije nalog na področju stanovanjske in
komunalne izgradnje.
Družbene in strokovne službe danes obstojajo in so v mnogih primerih tudi
uzakonjene s pozitivnimi zakonskimi predpisi. V življenju pa se večkrat uveljavlja enostransko gledanje, da take službe niso družbeno najbolj potrebne
ter jih zato zanemarjamo. Res je, da so napori za izpolnjevanje gospodarskega sistema primarni, vendar pri tem ne moremo iti mimo utrjevanja takih
služb in organizacij, ki nam omogočajo, da se bo gospodarski sistem v posameznih panogah lahko še bolj uveljavil in utrdil. Te službe se morajo razvijati
in utrjevati skladno z zahtevami splošnega materialnega razvoja gospodarskega
in družbenega življenja. Skratka, razvoj gospodarstva narekuje izpopolnjevanje
in organizacijo družbenih in strokovnih služb, na drugi strani pa morajo te
službe koristiti gospodarstvu in mu dajati impulz za njegov nadaljnji razvoj.
Brez organsko povezane rasti gospodarstva in strokovnih ter družbenih služb si
ne moremo zamisliti uspešnega in organiziranega gospodarskega ter družbenega
razvoja. Navedel bi zato primer urbanistične službe v naših občinah, ki kaže,
da ta služba močno zaostaja za splošnim družbenim in ekonomskim razvojem.
V mnogih dosedanjih poročilih in razpravah o razvoju gospodarstva so zabeležene pritožbe gospodarskih in drugih organizacij, da izgubljajo mnogo časa
s pridobivanjem lokacij za lastne potrebe ali za gradnjo komunalnih objektov,
ker niso izdelani urbanistični programi in ureditveni ter zazidalni načrti. Eno
od osnovnih vprašanj, kateremu bi morale občinske skupščine posvetiti več
pozornosti, je boljša organizacija urbanistične službe in bolj popolna urbanistična dokumentacija, ker brez te ni mogoče zemljišč za gradbene namene niti
pravilno niti smotrno opremljati s komunalnimi napravami in je zaradi tega
onemogočena smotrna zazidava stanovanjskih in drugih površin.
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je na
svojih sejah večkrat razpravljal, da bo neogibno potrebno okrepiti, ponekod pa
povsem na novo organizirati urbanistično službo v občinah in okrajih. Od 64
občin v SR Sloveniji nima zasedenih teh delovnih mest 24 občin. Pred združitvijo okrajev je bilo v urbanistični inšpekcijski službi 10 uslužbencev, danes
jih je pet. Tudi število upravnih in analitskih uslužbencev se je skrčilo na šest.
Tako stanje povzroča počasno reševanje posameznih vlog in zahtev investitorjev.
Pomanjkljiva strokovnost kadrov pa onemogoča strokovno in hitro ter uspešno
izpolnjevajne nalog stanovanjske in komunalne graditve.
S tem, ko načenjam vprašanje organizacije urbanističnih služb v občinah,
pa ne mislim, da bi morala vsaka občina imeti tako službo in le za lastne
potrebe. Večkrat bi bilo verjetno bolj koristno in gospodarno, če bi bile te
službe organizirane za širša bazenska območja, njihov pobudnik in organizator
pa bi morale biti občine same.
Za pridobitev kompletne in popolne tehnične dokumentacije je po obstoječi
zakonodaji pot zelo dolga in komplicirana. Cas, ki je ob upoštevanju vseh možnih skrajšanih postopkov za to potreben, ni krajši kot 6 mesecev in še to v
pogojih, da je urbanistična dokumentacija že urejena. Ni redko, da se posamezne zadeve rešujejo celo več kot eno leto. Zato smatram, da bi bilo nujno
nekatere sedanje predpise, ki urejajo te postopke, spremeniti, poenostaviti in jih
prilagoditi dejanskim potrebam in izkušnjam.
Upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja pa ni v celoti odvisen samo od služb in organizacij izven občine, temveč je prav tako odvisen od
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razvitosti strokovnih služb v občini. Predvsem je komplicirana in zahtevna
administrativna pot, ki povzroča investitorjem dokajšnjo izgubo časa in druge
nevšečnosti, ki bi jih lahko z boljšim medsebojnim sodelovanjem v veliki meri
odpravili. Dosedanje izkušnje kažejo, da je treba za pridobitev gradbenega dovoljenja opraviti najmanj 8 faz, katerih reševanje je v veliki meri odvisno prav
od določenih strokovnih služb, ki delajo v okviru občin.
V dosedanji upravni praksi je treba vedno znova iskati in izpolnjevati razna
potrdila in formularje, ki so verjetno res potrebni, vendar se pa postavlja
vprašanje ali morajo investitorji vedno znova predlagati iste dokumente raznim
občinskim službam. To zahtevanje podatkov pa postane še bolj nesmiselno, če
upoštevamo, da imajo nekatere podatke in dokumente prav občinske službe
v svoji evidenci v tem ali drugem oddelku. Enostavneje in bolj pravilno bi
bilo, da bi upravni organi zahtevali od investitorjev samo osnovne podatke, ki
so potrebni za formalno pravno kompletiranje tehnične dokumentacije in jih
občina sama ne more oskrbeti. Vse ostale podatke pa naj bi zbiral upravni
aparat v sodelovanju z ostalimi strokovnimi službami. Prepričan sem, da bi vsi
investitorji radi trpeli stroške za te usluge, saj bi se v nemajhni meri otresli
nepotrebnih potov in skrbi, ki danes zavirajo in podaljšujejo pripravo tehnične
dokumentacij e.
S tako poenostavitvijo bodo investitorjem jasne naloge, ki jih morajo izpolniti, upravnemu aparatu pa bo olajšano delo, saj bodo svojo organizacijo prilagodili notranjemu delu, otresli pa se bodo nepotrebnega dolgotrajnega in brezplodnega razpravljanja z investitorji. Omenjene postopke bi bilo verjetno treba
uskladiti in uvajati tudi na drugih področjih delovanja občinskih služb.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Milko Grgič.
Milko Grgič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog družbenega plana
za leto 1964 nam nalaga precej obsežno nalogo — zgraditi v 1964. letu 12 000 stanovanj. Pred gradbeno operativo in industrijo gradbenega materiala se postavlja
težka naloga, saj bosta morali ti dve gospodarski panogi oskrbeti dovolj kapacitet; ne samo za gradnjo stanovanj, temveč tudi za objekte gospodarskega
značaja in družbenega standarda sploh. V svojem izvajanju bi se želel dotakniti
problema, ki se neposredno povezuje z izgradnjo stanovanj, to je kapacitet naših
obrtnih in montažnih podjetij, ki sodelujejo pri stanovanjski gradnji.
2e nekaj let nazaj ugotavljamo, da so ravno kapacitete gradbenega obrtništva in montažnih podjetij največkrat vzrok, da se naše gradnje zavlačujejo.
Vsako podaljševanje gradenj pa seveda vpliva na nenehne in včasih neopravičene podražitve. Gradbena operativa je danes že sposobna v najkrajšem času
dograditi tudi bolj zahtevne objekte do tretje gradbene faze. Finalizacija pa zavira gradnjo in onemogoča predajanje objektov v izkoriščanje in uporabo v
času, ki je bil predviden v programu.
Obrtniška ter instalacijska dela predstavljajo po vrednosti več kot 50 °/o
investicijskih del. Statistično in organizacijsko smo vključevali dosedaj ta dela
v obrtno dejavnost, kar so po vsebini in načinu dela tudi bila. Gradbena podjetja so se otepala lastnih obrtnih podjetij ter je bil zaradi tega njihov razvoj
stihijski in razmeroma primitiven. Inženirski kadri so se le neradi vključevali
v to dejavnost, češ da nimajo v obrti kaj iskati. Nekoliko boljša je bila v tem
pogledu situacija pri inštalaterskih podjetjih.
5
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Posledica takega stanja je zaostajanje zaključnih del, slaba kvaliteta in
dolgi roki gradnje v četrti ter peti fazi itd. Prehod na industrializacijo gradnje
stanovanj pa terja nujne spremembe na področju zaključnih del. Ta proces
je dejansko že v teku in ga je treba s smotrnimi ukrepi le pospeševati in
spodbujati.
Ob razpravi o gospodarskem razvoju v prvem polletju smo ugotavljali, da
so kapacitete gradbene operative, še bolj pa kapacitete naših montažnih obrtnih
podjetij izkoriščene v celoti in da nastopa problem, kako opraviti naloge, ki naj
bodo izpolnjene do konca letošnjega leta. Nasprotno pa v začetku vsakega leta
razpravljamo o tem, da naša podjetja, tako montažna kakor obrtna, v prvem
polletju nimajo izkoriščenih kapacitet in kako naj v prveln polletju izkoristijo
svoje zmogljivosti. Take razprave nam kažejo, da še do danes nismo uspeli
proizvodnega procesa pravilno usmeriti in vzpostaviti uspešno organizacijo
teh podjetij. Naša podjetja namreč menijo, da morajo imeti izkoriščene kapacitete le tedaj, ko imajo že definitivno sklenjene pogodbe, medtem ko svojega
dela ne znajo uskladiti tako, da bi njihovi lastni proizvodni programi diktirali
vsebino in obseg komercialnih pogodb.
Eden od osnovnih vzrokov takega stanja je vsekakor pomanjkanje operativnega in perspektivnega planiranja proizvodnje, ki bi naj bila osnova usmerjanju
in organiziranju enakomerne proizvodnje v celem letu, ne pa, da se proizvaja
kampanjsko in pretežno samo v sezonskih mesecih. Osnovni pogoj za tako planiranje pa je brez dvoma predhodna izdelava dobre tehnične dokumentacije,
zlasti v tistih delih, ki naj bi gospodarskim organizacijam omogočali množično
proizvodnjo. V mislih imam predvsem planiranje na daljši rok, ki se mora začeti
že v strokovnih in upravnih urbanističnih službah, v projektantskih organizacijah in se nadaljevati v industriji gradbenega materiala, v trgovski mreži,
v vzgoji kadrov in v taki pripravljenosti gradbene in obrtniške operative, da
bosta sposobni že izvršena pripravljalna dela izkoristiti in realizirati postavljeni
program.
Nikakor ne moremo biti zadovoljni, da so npr. pogodbeno vezane kapacitete
projektantskih organizacij za prihodnje leto le do 24'%, čeprav nam plan, ki
ga danes sprejemamo, kaže, da bi morale biti kapacitete teh organizacij angažirane v mnogo večjem obsegu, če hočemo izpolniti naloge za prihodnje leto.
Nujno je, da se zaradi take organizacije in slabe priprave dela pojavlja nepopolna in nepreštudirana dokumentacija, ki v izdatni meri zavira organizirano
gradnjo. Težiti moramo za tem, da bo tehnična dokumentacija solidno in dobro
preštudirana ter sposobna služiti za osnovo tako proizvodnji kot trgovini in
operativi. S pametno razporeditvijo vseh že obstoječih kapacitet pa bo prav
gotovo možno odpraviti ozka grla, ki danes povzročajo zastoje pri finalnih
delih v gradbeništvu.
Standardizacija in tipizacija sta osnovna pogoja, da našo gradnjo, zlasti
gradnjo stanovanj, moderniziramo in ji damo značaj industrijske proizvodnje.
Zato bo treba izkoristiti vse obstoječe možnosti, od znanstveno-raziskovalnih
institucij, projektantskih organizacij, urbanističnih služb, investitorjev, organov
družbenega upravljanja pa do proizvodne industrije gradbenega materiala in
gradbene operative. Le s skupnimi napori vseh prizadetih činitelj ev v stanovanjski izgradnji bomo lahko prišli iz obrtniškega načina izvajanja finalnih del
na modernejši, industrijski način, kar bo vsekakor ugodno vplivalo na pospešeno
graditev. S tako vsebino dela bo gradbena obrt kot samostojna gospodarska
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panoga dobila vsekakor povsem novo obliko in vsebino. Tako se bo iz dosedanje
klasične obrtniške proizvodnje razvila v moderno industrijo.
Določene uspehe že zaznavamo zlasti na področju proizvodnje oken in vrat.
Iz obrtniških delavnic so se na območju naše republike razvile samostojne
industrije: Liko Borovnica, KLI Logatec, Marles Maribor, Litija itd., ki so
danes že sposobne za veliko serijsko proizvodnjo stavbnega pohištva in opreme.
Strojne kapacitete in kadri so zadostni, da v celoti zagotovijo potrebe glede
oken, vrat in kuhinjske opreme za vso republiko. Proizvodne zmogljivosti
teh organizacij so tolikšne, da del svoje proizvodnje usmerjajo celo v druge
predele Jugoslavije in v izvoz.
Toda organizacija stanovanjske gradnje je pri nas še tako v veliki meri
individualna, da ne rečem neorganizirana, da v tej dejavnosti ni mogoč industrijski način dela, temveč, kljub moderni strojni opremi, proizvajamo še vedno
na obrtniški način. Namesto šestih tipov oken ali vrat, ki bi jih bilo mogoče
izdelovati v velikih serijah po več tisoč komadov, dobivajo podjetja naročila
za 50 ali 100 komadov različnih tipov in dimenzij. Zanimiv je podatek, da je za
serijo 1000 komadov potreben enak čas, kot za dve seriji po 250 komadov.
Z velikimi naročili in s tipizacijo bo mogoče nadalje razvijati to proizvodnjo, ki
namerava preiti tudi na pleskanje in zasteklitev svojih izdelkov. S tem bi odstranili z naših gradbišč tri vrste obrtnikov: pleskarje, mizarje in steklarje,
saj bo njihove usluge v celoti nadomestila industrijska proizvodnja. Seveda pa
bi bilo potrebno tem gospodarskim organizacijam omogočiti predvsem izdelavo>
proizvodov na zalogo, ne glede na bodoče programe stanovanjske zgradnje.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je treba upoštevati sposobnost proizvajalcev in kakovost njihovih proizvodov. Gradbena operativa bo morala seveda
z resnejšim delom in preciznostjo omogočiti vgrajevanje industrijsko izdelanih
elementov. Prednosti takega načina proizvodnje so že ugotovila in osvojila nekatera podjetja v drugih republikah, npr. »Jugomont« iz Zagreba. Ta podjetja
so danes glavni odjemalci proizvodov naših podjetij, saj odkupujejo več kot
50% njihove proizvodnje. Nerazumljivo je stališče naših projektantskih organizacij in gradbenih podjetij, ki premalo upoštevajo dosežene rezultate na tem
področju, na drugi strani pa ugotavljajo, da jim primanjkuje tovrstnih izdelkov
in kapacitet. Z malenkostnimi investicijami pa je možno že sedanje proizvodne
zmogljivosti teh podjetij znatno povečati, saj v glavnem ne potrebujejo drugega
kot primernih skladiščnih prostorov, ki bi jim omogočili, da svoje proizvode,
ki jih izdelujejo na zalogo, varno uskladiščijo. Te investicije bi se gotovo bogata
obrestovale in bi izpopolnile znatno vrzel, ki jo danes zaznavamo v pomanjkanju
proizvodov stavbnega mizarstva. Seveda pa ne moremo obravnavati teh podjetij
pri financiranju oziroma kreditiranju na enak način kot visoko akumulativna
in že razvita industrijska podjetja.
Anketa, ki jo je izvedlo v 1962. letu združenje stanovanjskih investitorjev,
je pokazala, da je mogoče že s samo zagotovitvijo serijske proizvodnje doseči
znižanje cen pri oknih za 18%, vratih za 10%, ograjah za 21%, pri kuhinjski
opremi pa za 20'%. Kako velike so možnosti znižanja cen, nam kaže primer
gradnje naselja Vlaje v Skopju. Privatnik izdeluje tipizirano pomivalno kuhinjsko korito po ceni 18 000 din. Tovarna emajlirane posode v Celju pa netipizirane izdelke prodaja po ceni 5200 din. Samo v naselju Vlaje je znašala razlika
v ceni pri 930 stanovanjih skoraj 12 000 000 din. Čeprav bi bila morda industrijska proizvodnja tipiziranega izdelka v tovarni emajlirane posode nekoliko
dražja, bo ta izdelek še vedno prav gotovo 50% cenejši, kot je danes cena obrt-5»
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niškemu izdelku. Pri gradnji 12 000 stanovanj v naši republiki bi znašal prihranek več kot 100 milijonov din letno samo pri eni postavki zaključnih del.
Na primerih proizvodnje stavbnega pohištva in proizvodov tovarne emajlirane posode sem se hotel zadržati dalj časa, ker sem želel s temi primeri
prikazati, kakšne so možnosti hitrejše in racionalnejše gradnje stanovanj. Na
podobne primere, kot sem jih navedel v dosedanjih izvajanjih, pa naletimo
tudi v industriji gradbenega materiala ter instalacijskega materiala in pri montažnih podjetjih. Tudi te panoge je treba nadalje razvijati, predvsem pa je nujno
stimulirati in podpirati proizvodnjo tistih elementov, ki pospešujejo tipizacijo
in poenostavljajo montažo. Taki proizvodi bodo vsekakor olajšali delo in delovne
procese, ki so danes še mnogokrat komplicirani in zamudni. Tipizirana proizvodnja pa bo tudi vplivala na specializacijo kadrov in na produktivnost dela.
Velikoserijska proizvodnja posameznih elementov bo v znatnem obsegu zmanjšala problem kritičnih materialov, s katerimi se srečujemo iz leta v leto. V
prihodnjem letu se npr. predvideva pomanjkanje cevi vseh vrst, vodovodnih
armatur, dekapirane pločevine in fitingov. »Metalka«, ki oskrbuje skoraj 70 c/o
slovenskega trga, ima npr. zagotovljenih le okoli 100 ton fitingov, čeprav bi jih
samo za gradnjo 12 000 stanovanj potrebovali najmanj 400 ton. Ali dalje: Mestni
vodovod v Ljubljani zasilno priključuje nove objekte na vodovodno omrežje
z neustreznim materialom, ker nima materiala za definitivne priključke. Postavlja se vprašanje, kdo bo trpel dvojne stroške za delo in material.
Tem in podobnim problemom moramo že pri obravnavi nalog družbenega
plana posvetiti vso pozornost. Če pa ugotavljamo, da naša industrija gradbenega materiala ter instalacijskega materiala danes še ni sposobna zagotoviti
ustreznih proizvodov za planirano število stanovanj, bo ta problem treba reševati z uvozom in v ta namen zagotoviti ustrezna devizna sredstva. Vse to pa
je treba reševati že danes, saj ne smemo dopustiti, da postanejo ti problemi
akutni šele takrat, v jeseni, ko bomo ugotavljali, da naša proizvodnja in naše
kapacitete na koncu leta ne zadoščajo za izpolnjevanje planskih nalog zaradi
takih ali drugačnih objektivnih vzrokov.
Vseh težav pa seveda ne bo mogoče rešiti samo s tipizacijo in modernizacijo naše obstoječe proizvodnje, temveč bomo morali posvetiti mnogo pozornosti vzgoji ustreznega kadra, ki ga primanjkuje zlasti v gradbenem obrtništvu. Smatram, da današnja organizacija strokovnega šolstva popolnoma ne
ustreza nalogam, ki jih ima naše gradbeništvo ob prehodu na naprednejše
oblike dela in da mnoga podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti vzgoji strokovnega kadra. Strokovne šole in druge oblike izobraževanja danes nimajo
razčiščenega programa in v veliki meri prilagajajo učne programe trenutnim
potrebam in zahtevam posameznih podjetij. Tako je npr. šele v lanskem letu
»Toplovod« zagotovil šolanje 120 vajencev v šolskem centru. V prejšnjih letih
pouk za to stroko ni bil specializiran. Iz nerazumljivih razlogov je bila v Žalcu
ukinjena strokovna šola za pečarje, kljub temu, da so vajenci že 2 leti obiskovali
pouk. Po dveletnem šolanju so ti učenci ostali brez kvalifikacije. Danes za
keramično in pečarsko obrt nimamo šole, čeprav nam kvalificiranih delavcev
za to stroko primanjkuje. Če hočemo pospešiti industrializacijo in modernizacijo
v gradbeništvu, bo treba vzgoji kadrov in študiju profilov delavcev v modernejših oblikah proizvodnje posvetiti mnogo več pozornosti in temu primerno
prilagoditi sistem šolanja in stimulacijo zgojiteljev.
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Navedenim in še mnogim drugim problemom bodo morale gospodarske
zbornice in združenja posvetiti vso pozornost. Strokovne organizacije bi morale
zlasti:
— posvetiti več pozornosti znanstveno-raziskovalnemu delu na vseh področjih obrtne dejavnosti;
— na osnovi ekonomskih analiz in programiranja pospeševati perspektivni
razvoj obrti na določenem območju;
— proučevati probleme obrtnega urbanizma;
— nuditi strokovno pomoč obrtnim organizacijam glede tehnoloških postopkov in organizacije proizvodnje, uprave in njihovega usmerjanja;
— usklajevati interese industrije, trgovine in obrti ter posredovati pri organizaciji kooperacijskih odnosov med gradbenimi podjetji, obrtjo, montažnimi
podjetji ter drugimi organizacijami, ki sodelujejo v izgradnji stanovanj.
Pomembno vlogo za uveljavitev nove oblike in vsebine, ki naj jo dobi
gradbeno obrtništvo, pa imajo seveda naše občinske skupščine. Te se ne bi smele
togo zapirati v ozke meje svojega območja, temveč bi morale reševati probleme
gradbenega obrtništva s širšega, regionalnega vidika. Podpirati morajo zlasti
razvoj tistih zvrsti obrtništva, ki so deficitarne in predstavljajo važno dopolnilo
že obstoječi proizvodnji oziroma imajo pogoje, da se še razvijejo. S pametno
politiko kreditiranja obrti in z združevanjem razdrobljenih sredstev bo mogoče
mnogo problemom uspešno in operativno rešiti.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Alojzija Doltar.
Alojzija Doltar: Tovarišice in tovariši poslanci! 2e moj predgovornik je ugotovil, da smernice družbenega plana SR Slovenije predvidevajov 1964. letu pospešeno stanovanjsko gradnjo. Po analizi strokovnih služb bi
bilo mogoče v 1964. letu zgraditi 12 000 stanovanj. To predvidevanje ni pretirano, če upoštevamo dejanske potrebe in stanovanjsko stisko, ki ne izvira
samo iz predvojnih razmer, ampak je posledica pospešene industrializacije v
naši državi. Ni redek pojav, da gradimo velike in moderne industrijske objekte,
pri tem pa pozabljamo na stanovanja, čeprav bi morali vzporedno reševati oba
problema.
Temeljite strokovne analize ugotavljajo, da bi z izgradnjo 1500 stanovanj
letno v mestu Mariboru odpravili stanovanjsko stisko v 28 letih ali do 1991. leta.
V 1962. letu, ki ga lahko uvrstimo v dobo, ki je bila za stanovanjsko gradnjo
ugodna, je bilo zgrajenih v SR Sloveniji okoli 8000 stanovanj, v Mariboru
samem pa 1100 stanovanj. Stanovanjska gradnja v 1962. letu pa je bila izjemna; sicer zgradimo v Mariboru letno le okoli 800 stanovanj. Poudariti
želim zato dejstvo, da po dosedanjih izkušnjah ni stvarnih pogojev za realizacijo
plana izgradnje 12 000 stanovanj, oziroma za pospešeno reševanje stanovanjske
problematike. To pa iz dveh razlogov.
Prvič, namenska sredstva ne zadostujejo za tako pospešeno gradnjo. Ce
znaša povprečna cena enega stanovanja 5 milijonov dinarjev, bi potrebovali
za planirano število s^novanj 62 in pol milijarde dinarjev.
Drugič, gradbene kapacitete za takšen obseg del, poleg drugih težav s
standardizacijo in tipizacijo gradbenih elementov, z nezadostno proizvodnjo
gradbenega materiala ter izdelkov, ne zadostujejo. Predvsem nastajajo težave
v gradbeništvu in. v industriji gradbenega materiala zaradi slabe opremljenosti,
saj v te namene že precej časa niso bili dani bančni ali kakšni drugi krediti.
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Industrija gradbenega materiala je v Sloveniji v zelo slabem stanju, kar dokazuje to, da je v 1962. letu formirala izredno majhne sklade. Našteti činitelji,
ki resno ogrožajo realizacijo plana izgradnje stanovanj, so bili ugotovljeni
tudi v obsežni študiji poslovnega združenja stanovanjskih investitorjev v
SR Sloveniji.
Ne glede na prejšnje ugotovitve pa se moramo vendarle zavzemati za
predvideni obseg gradnje stanovanj. Tudi Stalna konferenca mest, ki je pred
kratkim zasedala v Zagrebu, je ugotovila nujnost pospešene izgradnje stanovanj
ter pri tem sprejela tudi sklepe, kako se izgradnja lahko realno pospeši in ublaži
stanovanjska stiska. Smatram pa, da bodo sklepi uspešni le, če ne bodo ostali
samo na papirju, ampak bomo že v 1964. letu izvedli ustrezne ukrepe v naslednjih smereh:
1. Povečati je treba sredstva za stanovanjsko izgradnjo. Strokovne službe
ugotavljajo, da bi bilo treba kreditne sklade za zidanje stanovanjskih hiš povečati glede na predvidevanja družbenega plana za okoli 25% ali za 15 do
17 milijard. Povečanje skladov za stanovanjsko gradnjo pa ne more biti zadeva
enega leta, temveč se mora razširiti na celotno obdobje 7-letnega plana. Nujno
potrebno bo osvojiti sistem načrtne in sistematične gradnje stanovanj za daljše
obdobje, ker nam samo dolgoročno planiranje omogoča boljšo delitev dela,
kompleksno gradnjo, racionalizacijo, standardizacijo in tipizacijo. Vse to pa
bo vplivalo na pocenitev stanovanj in na stabilizacijo cen.
Če želimo doseči predvidevanja družbenega plana, moramo na vsak način
zagotoviti sredstva; zgolj deklarativno naglašanje potreb tega ne rešuje. Povečanje sredstev je mogoče doseči z organizacijskimi ukrepi, predvsem z angažiranjem vseh mogočih sredstev kot so: predplačila, lastna udeležba, potrošniški
krediti, razna bančna sredstva, in z ekonomizacijo v stanovanjski graditvi. V
mislih imam predvsem angažiranje sredstev zasebnikov in popolno mobilizacijo
namenskih sredstev za stanovanjsko gradnjo. Že sedaj se zbirajo sredstva na
več načinov, vendar vse premalo delamo na tem, da bi k sofinanciranju pritegnili tudi zasebnike in to s preprostimi in učinkovitimi ukrepi, kot so najrazličnejše oblike predplačil, lastne udeležbe in najemanje potrošniških kreditov za notranjo opremo, pa tudi za predplačila stanovanj.
2. Notranja oprema v novozgrajenih stanovanjih naj se financira s potrošniškimi krediti, ne pa iz sredstev, ki so namenjena za zidanje stanovanj.
Z dosedanjo prakso so se s tem zmanjševala sredstva stanovanjskih skladov
za zidanje stanovanj, hkrati pa smo stanovalce v novih stanovanjih privilegirali
v primerjavi s stanovalci v starih zgradbah oziroma v takih novih zgradbah,
ki jim z investicijo nismo zagotovili notranje opreme.
3. V stanovanjski graditvi je treba posvetiti večjo pozornost gibanju cen
v gradbeništvu. Zelo zanimiva in hkrati zaskrbljujoča je ugotovitev, da so
bili samo gradbeni stroški za 1 m2 stanovanjske površine v 1962. letu 72 000 dinarjev, celotni stroški pri zidavi pa 81 700 din. V 1963. letu so samo gradbeni
stroški za m2 83 000 dinarjev, skupni stroški pa 94 000 dinarjev. V 1964. letu
pa predvidevamo, da bodo gradbeni stroški za m2 95 000 dinarjev, vsi stroški
pa okoli 110 000 dinarjev za m2. Na novih lokacijah pa se predvideva v 1964.
letu še dodatno zvišanje za okoli 20 !0/o zaradi prispevka za uporabo mestnega
zemljišča in zaradi novih potresnih predpisov. Ob takem nesoramerno hitrem
naraščanju cen so sredstva kreditnih in drugih skladov, katerih denarni priliv
temelji na osebnih dohodkih, ki počasneje naraščajo, vsekakor nezadostna. De-
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narna sredstva skladov v absolutnem znesku sicer rastejo, vendar počasneje,
kakor rasteje cene gradbenim storitvam.
Še lažje je razumeti sedanje stanje, če primerjamo količino zgrajenih stanovanj za nekaj let nazaj. Pri tem ugotavljamo, da je osnovni priliv denarnih
sredstev v kreditne sklade, to je 4®/» prispevek na osebne dohodke, v stalnem
porastu, medtem ko število stanovanj ne narašča v istem razmerju. To po
mojem mnenju tudi opravičuje in utemeljuje potrebo povečanja sredstev za
stanovanjsko gradnjo.
4. V stanovanjski gradnji bi bilo treba bolj upoštevati individualno gradnjo,
ki najbolj mobilizira zasebnike. To naj se prvenstveno usmeri k zanesljivim
naložbam in manj k predplačilom, ki so, kot vemo, negotova in ne dajejo
primernega stimulansa vlagatelju zaradi hitrejšega naraščanja cen kot obrestne
mere naloženih sredstev.
Individualno gradnjo smo dosedaj po mojem mnenju prej zavirali kot pa
pospeševali. Znano mi je, da je ogromno interesentov, ki ne zidajo zaradi administrativnih težav, ki jih povzročamo pri odobravanju lokacije in izdaji
gradbenega dovoljenja, kar zahteva od zasebnika mnogo truda in časa.
Ker nam potrebe narekujejo pospešeno stanovanjsko gradnjo, moramo
pospeševati tudi individualno gradnjo. Prvi korak k temu bi bila poenostavitev
postopka, določitev minimalnega stanovanjskega standarda ter urbanistična
rešitev lokacij za individualne gradnje. Menim, da se bo s tem individualna
gradnja močno povečala, kar sklepam tudi po tem, da so sedaj hranilne vloge
v Sloveniji najštevilnejše.
Vsi predlagani ukrepi pa ne bodo dovolj učinkoviti, če ne bomo poskrbeli
za pravilno vzdrževanje zgradb, stanovanj in stanovanjske opreme. Na tem
področju je zelo malo opravljenega. Delo se odvija nenačrtno ter se že tako
minimalna namenska sredstva trošijo nekoristno in v nasprotju z osnovnim
namenom. Vse analize in podatki kažejo, da propade več stanovanj zaradi neprimernega vzdrževanja in nezadostnih ekonomskih stanarin, kot pa jih zgradimo. Zato je vsekakor umestno, da posvetimo tudi vzdrževanju obstoječih
stanovanj enako skrb kot novim gradnjam.
Če hočemo uresničiti predvidevano stanovanjsko gradnjo, je potrebna stalna
in sistematična ter dolgoročna stanovanjska politika. To utemeljuje vsa prej
omenjena problematika. Predvsem bi morali v okviru te politike okrepiti kreditne sklade in utrditi službe, ki se ukvarjajo s financiranjem stanovanjske
gradnje, kajti le tako bi zagotovili pravilno uporabo zbranih sredstev, kontinuirano financiranje graditve stanovanj in dali občanom spodbudo za stanovanjske naložbe.
Sedanji sistem dodeljevanja stanovanj po delovnih in drugih organizacijah
bi morali dopolnjevati z novimi oblikami. Morda je najprimernejša ta, da
prejme bodoči nosilec stanovanjske pravice določen del sredstev od kolektiva,
drugi del iz bančnega kredita, razliko pa plača sam. V kolektivu tekstilnega
kombinata v Mariboru in drugod je že uveljavljena praksa, da daje kolektiv
50 %, kreditni sklad 30%, 20% pa bodoči stanovalec. Odmev je velik, kar
dokazuje, da so skladi za stanovanjsko gradnjo prav v pogledu mobilizacije
močno napredovali.
Bančni krediti gradbenim podjetjem za gradnjo na ključ, ki so se že uspešno
uveljavili, bi morali postati ena izmed rednih oblik stanovanjske gradnje.
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Na koncu želim izraziti svoje mnenje, da bo izvedba teh ukrepov pokazala
večje uspehe šele po daljšem obdobju. Ne moremo pričakovati uspehov takoj,
ker jih tudi doslej nismo dosegli tako, kot smo jih predvidevali.
Predsednik Tine Remškar: Poslanec inž. Jože Mušič je predložil
pismeno razpravo. S tem je lista govornikov izčrpana. Zeli še kdo sodelovati
v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da ne želi nihče več razpravljati
in zaključujem razpravo o družbenem planu za leto 1964.
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali po poglavjih in nato
o planu kot celoti.
Dajem na glasovanje uvodni del z naslovom »Pogoji za družbeni razvoj.«
Kdor je za to poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel poglavje »Pogoji za
družbeni razvoj.«
Dajem na glasovanje drugi del plana, in sicer poglavje »Proizvodnja«.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor drugi del plana, in sicer poglavje »Proizvodnja«, soglasno sprejel..
Prehajamo na poglavje: »Gospodarski odnosi z inozemstvom«. Kdor je zar
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor poglavje »Gospodarski odnosi z inozemstvom« soglasno sprejel.
Prehajamo na glasovanje o poglavju »Produktivnost dela in osebna potrošnja«. Kdor je za to poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor tudi poglavje »Produktivnost dela in
osebna potrošnja« soglasno sprejel.
Prehajamo na IV. poglavje »Družbeni standard in družbene službe«. Kdor
je za to poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi pslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel poglavje »Družbeni
standard in družbene službe«.
Prehajamo na glasovanje o V. poglavju: »Investicije«. Kdor je za to poglavje,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor poglavje »Investicije«, soglasno sprejel.
Prehajamo na glasovanje o III. delu družbenega plana: »Uporaba sredstev
republiških skladov«. Kdor je za III. del družbenega plana, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel tudi III. del družbenega plana.
Prehajamo na glasovanje o predlogu družbenega plana v celoti. Kdor je
za to, da se predlog družbenega plana skupaj z amandmaji sprejme, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog družbenega
plana SR Slovenije za leto 1964.
Hkrati obveščam, da mi je predsednik Gospodarskega zbora sporočil, da
je amandmaja, predložena v našem zboru, tudi Gospodarski zbor sprejel v
enakem besedilu. Prav tako me je obvestil, da je njihov zbor sprejel k 5. točki
IV. poglavja predlog družbenega plana za leto 1964 dopolnitev na koncu
prvega odstavka, ki se glasi:
»Posebno skrb naj družbeno-politične skupnosti posvetijo organiziranju in
urejanju družbenih centrov, ki naj zagotove večje možnosti za družbeno, kulturno in rekreativno dejavnost občanov.«
Dajem predlagani amandma Gospodarskega zbora v razpravo. Zeli kdo o
tem amandmaju razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati,,
dajem predlagani amandma na glasovanje. Kdor je z ta amandma, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) S tem smatram, da je Republiški zbor sprejel amandma, ki
ga je predlagal Gospodarski zbor.
Ugotavljam, da sta na ta način Republiški in Gospodarski zbor sprejela
predlog družbenega plana za leto 1964 v enakem besedilu.
S tem je izčrpana 3. točka dnevnega reda in prehajamo na 4. točko
dnevnega reda in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona
o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije.
Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil in kot svojega predstavnika določil Milana Kristana. Ali želi morda predstavnik Izvršnega sveta
zakon še ustno obrazložiti?
Milan Kristan: »Ne, ker je tovariš Kotnik v svojem ekspozeju dal
tudi to obrazložitev.«
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval pristojni
odbor za družbeni plan in finance, ki je dal pismeno poročilo. Ali želi poročevalec tega odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Zeli morda predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati ustno poročilo (Ne.)
Če ne želi nihče besede, pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predloženem zakonu? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k razpravi, dajem
predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada
SR Slovenije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije. Ugotoviti bomo še morali,
če je predlog zakona v enakem besedilu sprejel tudi Gospodarski zbor.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje
investicij v letu 1964.
Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi poročevalec
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog zakona je obravnaval pristojni odbor za družbeni plan in finance
in dal pismeno poročilo. Ali želi dati poročevalec odbora še ustno poročilo? (Ne.)
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Pismeno poročilo je dala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine. Zeli dati
poročevalec komisije še ustno poročilo? (Ne.)
Če ne, potem prehajamo na obravnavo. Želi kdo razpravljati o predloženem
zakonu? (Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij v letu 1964. Ugotoviti bomo
še morali, če je zakon v enakem besedilu sprejel tudi Gospodarski zbor.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in
sklepanju o predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije.
Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim!
Milan Kristan: V glavnem se sklicujem na pismeno obrazložitev,
ki jo je dal Izvršni svet k predlogu zakona. Iz te obrazložitve je razvidno,
da je ustanovitev posebnega vodnega sklada Socialistične republike Slovenije
vezana na določila zveznega odloka o odškodninah, ki jih plačujejo industrijske
in gozdno-gospodarske organizacije za izkoriščanje oziroma uporabo voda v
letu 1963. Po tem odloku so gospodarske organizacije plačevale sredstva za
odškodnino, uporabo in izkoriščanja voda na poseben račun pri Narodni banki.
Predvidevamo, da bodo ta sredstva v letošnjem letu znašala okoli 548 milijonov dinarjev. Da bi se sredstva lahko koristila, je potrebno, da se sprejme
zakon, kajti le pod tem pogojem se lahko sredstva prenesejo v ustanovljeni
sklad iz računa, kjer se zbirajo in tudi koristijo. Zaradi tega v imenu Izvršnega
sveta predlagam, da zakon sprejmete.
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval pristojni
odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je dal pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora dati še ustno poročilo? (Ne.)
Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije. K predlogu zakona je predlagala dva
amandmaja, in sicer k 2. odstavku 3. člena in k 4. členu: Amandmaja sta bila
priložena poročilom, ki ste jih dobili. Predstavnika Izvršnega sveta in poročevalca odbora za kmetijstvo in gozdarstvo prosim, da dasta svoji stališči k
predlaganima amandmajema.
Milan Kristan: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine je predlagala
k zakonu o vodnem skladu Socialistične republike Slovenije naslednje spremembe :
Drugi odstavek 3. člena naj bi se spremenil tako, da bi se glasil: »Statut
sklada potrdi Skupščina Socialistične republike Slovenije«, namesto prvotnega
besedila »Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije«.
Drugi predlog je bil, da bi se prvi odstavek 4. člena spremenil tako, da bi
se glasil: »Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje Skupščina Socialistične
republike Slovenije za dobo dveh let«. Ta sprememba ima isti značaj kot sprememba 3. člena. V prvotnem predlogu je bilo namreč rečeno, da bi upravljal
sklad upravni odbor, ki ga imenuje Izvršni svet.
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Nadaljnji amandma je bil, da se prvi odstavek 9. člena spremeni tako,
da bi se glasil: »Ta zakon začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu
Socialistične republike Slovenije«.
S predlagano spremembo k i. odstavku 9. člena, to je glede veljavnosti,
se Izvršni svet strinja. Za prva dva amandmaja pa Izvršni svet predlaga, da
jih Skupščina ne sprejme. Ta predlog utemeljuje Izvršni svet s tem, da gre
v tem primeru za podobne pripombe, kot so bile dane že tudi k zakonu o pospeševanju založništva. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine je dobila nalog,
da obdela to vprašanje ali naj potrjevanje statuta oziroma imenovanje upravnega odbora vrši Skupščina Socialistične republike ali Izvršni svet in naj predloži nato svoj konkreten predlog Skupščini, da ga ta načelno obravnava. Izvršni
svet meni, naj bi se šele po tej načelni obravnavi in na podlagi odločitev Skupščine dopolnili vsi zakoni o republiških skladih, in med njimi tudi zakon o vodnem skladu.
Predlog Izvršnega sveta je, da se osvoji le amandma k 1. odstavku 9. člena,
ki govori o pričetku veljavnosti tega zakona.
Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, da pojasni stališče odbora. Besedo ima tovariš Franc
Lubej.
Franc Lubej: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je razpravljal o tem
zakonu in kakor ste obveščeni dal tudi pismeno poročilo. V imenu odbora izjavljam, da se s predlaganim amandmajem zakonodaino-pravne komisije naše
Skupščine v odboru ne strinjamo in ga tudi nismo osvojili. Za sprejem
takega amandmaja obstoje sicer utemeljeni razlogi. Po določbah naše republiške ustave se družbeni skladi upravljajo po načelih družbenega upravljanja.
Skupščine v odboru ne strinjamo in ga tudi nismo osvojili. Za sprejem
sklada, kajti ona določa njegovo politiko. Ker pa se pojavlja isti problem pri
skoraj vseh skladih, ki jih trenutno imamo, bomo morali v našem nadaljnjem
skupščinskem delu pristopiti k reviziji vseh zakonov o skladih v smislu njihove
uskladitve z določbami ustave. Zato bi se ne mogli strinjati s predlogom, da bi
zdaj parcialno rešili samo probleme pri predlaganem zakonu, temveč je po
našem mnenju potrebno vso materijo še enkrat obdelati in v roku, ki ga zakon
predpisuje, vse predpise o republiških skladih uskladiti z novo ustavo.
Predsednik Tine Remškar: Ali želi predstavnik Zakonodajno-pravne
komisije besedo? (Da.)
Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Gre za vprašanje, o katerem
smo že razpravljali, ko je bil na dnevnem redu predlog zakona o spremembi
založniškega sklada. Predsedstvo Skupščine je takrat predlagalo, da se ta zakon
odloži, razen kolikor ni šlo za to, da se nova sredstva, ki so bila dana Republiškemu skladu, vključijo v ta sklad. Predsedstvo Skupščine je sklenilo, da
komisija za uskladitev predpisov z ustavo naprej prouči vprašanje upravljanja republiških skladov sploh, da pripravi predlog za uskladitev zakonov in
drugih predpisov, ki so doslej urejali sklade, z novo ustavo, in da se šele potem
pristopi k reševanju tega vprašanja.
Naša zakonodajno-pravna komisija je ta sklep urejala in proučila vprašanje uskladitve starega režima s principi, ki jih postavlja nova ustava.
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Tovariši poslanci! Ta predlog zakona pa ne more biti podvržen reviziji,
preprosto zato ne, ker se sprejema šele potem, ko je nova ustava že sprejeta.
Lahko bi se postavilo vprašanje, ali naj bi ta predlog zakona obravnavali v
smislu zakona o proračunih iz leta 1959. Zakon o proračunih in o financiranju
samostojnih zavodov iz leta 1959, kolikor ureja sklade, ureja namreč samo
tako imenovane proračunske sklade, to se pravi sklade, ki se dotirajo izključno
iz proračuna. Določba 126. člena zakona izključuje druge sklade, oziroma določa,
da se drugi skladi urejajo s posebnimi predpisi. Ker posebnih predpisov nimamo,,
so se samo per analogiam uporabljale določbe tega zakona.
Drugič, povedati želim, da ne gre tukaj za kapricioznost zakonodajne komisije in tudi ne za vprašanje zaupanja Izvršnemu svetu. V Gospodarskem zboru
sem ravnokar povedal, da zaupata ustava in tudi naša Skupščina Izvršnemu
svetu mnogo več kot to milijardo. Gre za politično vprašanje: ali se proces razvijanja družbenega samoupravljanja nadaljuje in ali ga praksa podpira, ali ne.
Ostati pri sedanji praksi, da eksekutiva, to je centralni organ oblasti, potrjuje
statut samoupravnega sklada in imenuje upravni odbor sklada, pomeni, da smo
se odrekli težnji po razvoju družbenega samoupravljanja skladov.
Tretjič, opozarjam vas še, da smo v drugem odstavku ustave Socialistične
republike Slovenije od 19. marca 1962 v tezah po IV., ki obravnavajo družbene
naloge republike, takole zapisali: »Za sistematično financiranje republiških
nalog na posameznih področjih ima lahko Socialistična republika Slovenija
svoje sklade. Skladi se ustanavljajo in odpravljajo z zakonom. Sredstva skladov
se dajejo praviloma v obliki kredita in so naložena pri Republiški gospodarski
banki. Skladi se vodijo po načelih družbenega upravljanja. Organi upravljanja
skladov samostojno razpolagajo s sredstvi skladov, skladno s splošno politiko,,
ki jo določi Skupščina.« Med zelo redkimi določbami osnutka ustave, ki se niso
idejno niti v svoji strukturalni fiziognomiji spremenili in ki vse od začetka pa
do konca niso bile sporne, je bila ravno ta določba, ki je v skrajšani obliki
prešla v 48. člen republiške ustave.
Tovariši, ne bom ponavljal tega, kar je navedeno v pismenem poročilu.
Poudarjam pa, da ne more biti statut sklada nekega samoupravnega fonda
samo organizacijski predpis. Zakon, ki bi kaj takega določal, bi bil v nasprotju
z 48. členom ustave.
Četrtič, sprejeti predlog zakona v obeh spornih točkah, bi pomenilo
negativen precedens glede družbenega samoupravljanja za vse ostale primere
skladov, ki jih bomo skupaj reševali predvidoma v marcu 1964 na podlagi
predlogov komisije za uskladitev predpisov z ustavo, kot so ti v njenem
programu.
Presedan v smislu predloga amandmaja bi pa bil pozitiven in bi bil v
skladu s konceptom ustave in z vsem našim sistemom. Mi še vedno pozneje pri
posameznem skladu lahko difirenciramo; možne so razlike v primeru, če naj
bo čvrstejši vpliv organov oblasti na posamezen sklad. Nihče ne trdi, da bi
republiški proračunski rezervni sklad moral postati družbeni sklad. To je sklad,
ki mora že po svoji naravi vedno ostati v rokah eksekutive, ki mora imeti ta
sredstva na razpolago, da lahko uspešno izpolnjuje naloge, ki so ji dane.
Petič, mislim, da je pri odločitvi važno tudi naslednje vprašanje. Rešitev
v smislu amandmajev bi nam koristila tudi ob pripravi novega, po mojem
mnenju zelo pomembnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Ta zakon bo postavil osnovne principe financiranja. Rešitev v smislu
amandmaja bi omogočila, da se na zveznem nivoju borimo za takšno zakonsko
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ureditev v jugoslovanskem merilu, ki bo morala respektirati ustavo, ne samo
našo, ampak tudi druge republiške ustave. Respektirati bo morala tudi prakso,
ki to ureditev potrjuje. Mi se bomo izognili možnosti nevarnega očitka, da
namreč govorimo eno, se pravi to, kar je zapisano v 48. členu ustave, delamo pa
drugo, se pravi, to kar je zapisano v zakonskem predlogu. Tovariši, ne bi vas
hotel zadrževati, predlagam pa, da glasujete za amandma zato, ker je v skladu
z ustavo, ne pa za besedilo predloga, ki je z ustavo v nasprotju.
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo z razpravo. Prosim, kdo želi
še besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče več besede, zaključujem razpravo
in dajem najprej na glasovanje predložena amandmaja.
Kdor je za to, da se predlagana amandmaja sprejmeta, naj prosim dvigne
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Prosim, če bi razločno dvignili roke, ker
moramo glasove prešteti. (67 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (14 poslancev
dvigne roko.) Kdo se je vzdržal glasovanja? (2 poslanca dvigneta roke.)
Ugotavljam, da sta predlagana amandmaja sprejeta s 67 glasovi, pri čemer
je 14 poslancev glasovalo proti, 2 pa sta se glasovanja vzdržala.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda in obveščam Republiški zbor,
da me je predsednik Gospodarskega zbora obvestil, da je tudi Gospodarski zbor
predložena amandmaja sprejel.
Dajem celotni zakon o vodnem skladu Socialistične republike Slovenije na
glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon o vodnem skladu Socialistične republike Slovenije
skupaj s predlaganima amandmajema sprejet.
Hkrati obveščam, da me je predsednik Gospodarskega zbora obvestil, da
je Gospodarski zbor sprejel predlog zakona o odpravi družbenega investicijskega
sklada Socialistične republike Slovenije v enakem besedilu, kot Republiški zbor
ter, da je v enakem besedilu sprejel tudi predlog zakona o usmeritvi sredstev
Socialistične republike Slovenije za financiranje investicij v letu 1964. S tem so
vsi predlagani zakoni tako v Republiškem kot v Gospodarskem zboru sprejeti
v enakem besedilu.
Predlagam, da sejo prekinemo in da jo nadaljujemo jutri ob 9. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 19.20 in se je nadaljevala 26. decembra 1963
•ob 9. uri.)
Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo 4. sejo
Republiškega zbora.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih
dohodkov družbeno-političnih skupnosti.
Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil in določil za svojega predstavnika tovariša Mirana Cvenka. Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati še
ustno poročilo? (Da.) Prosim.
Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da povem
nekaj besed kot pojasnilo k zakonu, s katerim urejamo proračunsko financiranje v naši republiki za leto 1964.
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Po ukrepih za ureditev naše ekonomike so se visoki letni porasti proračunskih dohodkov, ki so znašali letno okoli 30 %, morali umakniti realnemu
porastu, ki je znašal lani po republiškem planu le 6,7%. Dohodke za proračunske dejavnosti je bilo potrebno zajemati skladno z ustvarjenim dohodkom
v našem gospodarstvu.
Priporočene smeri, ki so se uveljavile, so pokazale, da bo pričel proračun
prehajati iz svojega fiskalnega sistema. Na podlagi priporočil naše Skupščine
se je prvič pričela akcija za zniževanje nekaterih davkov, kar je imelo pozitivne
posledice. Res ne moremo reči, da so bila priporočila in smernice povsem
realizirane, gotovo pa je, da so bili doseženi uspehi.
Sledeč svojim željam, malih porastov navadno ne vidimo radi. Moram pa
naglasiti, da je imel lanskoletni nizek porast tudi svoje pozitivne strani. .Pri
proračunskem financiranju je bilo mnogo več skrbnosti in pretehtovanja. Ne
glede na to, da povzroča sistem še na marsikaterih območjih in področjih
objektivne težave, je privedla štednja družbeno-politične skupnosti do mnogo
realnejšega ekonomskega trošenja proračunskih sredstev pri dejavnostih, ki jih
le-te krijejo.
V letu 1964 predvidevamo nad 96,5 milijarde bruto proračunskih dohodkov
v Sloveniji. Glede na ocene, ki kažejo, da bo v letu 1963 nad 84 milijard bruto
proračunskih dohodkov, smatramo, da se bo porast dohodkov v 1964. letu gibal
okoli 14i0/o, medtem ko je bil v lanskem letu 10®/o. Seveda je ta porast precej
nižji kot v prejšnjih letih. Zato pa lahko trdimo, da je realen in da izvira v
glavnem iz. opravljenega dela in prometa. Glavni vzrok, da se v 1964. letu
proračunski dohodki zvišujejo, je brez dvoma proračunski prispevek, ki ga
plačujejo delavci in uslužbenci od svojih prejemkov, saj predstavlja čez 74%
tako imenovanih deljivih dohodkov oziroma nad polovico vseh proračunskih
dohodkov v Sloveniji.
Ugodne napovedi o porastu proračunskega dohodka v 1964. letu temelje
na pozitivnih vplivih prej omenjenih ukrepov v lanskem, zlasti pa v letošnjem
letu, kakor tudi v naporu naših delovnih ljudi za njihovo realizacijo. Tak razvoj
našega gospodarstva zagotavlja tudi v letu 1964 neposrednim proizvajalcem
višji osebni dohodek, kar hkrati zvišuje njihov prispevek k proračunom in s tem
zagotavlja porast proračunskih sredstev za prihodnje leto.
Porast drugih dohodkov v 1964. letu mora zagotoviti na področjih, iz
katerih izvirajo, politiko pospeševanja njihovega razvoja, predvidenega že v
lanskih poročilih in smernicah. Dvig, kolikor in kakršen je predviden, izvira
iz doseženih zmogljivosti posamezne dejavnosti oziroma iz povečanega prometa,
ki se v letu 1964 predvideva, ne da bi se pri tem uveljavili fiskalni motivi.
Pri tem moramo paziti, da dohodki iz virov, ki zadevajo standard delovnega
občana, ne bodo šli preko svojega naravnega porasta.
Pri posameznih virih dohodkov, ki so v zvezi s turizmom, se v njihovem
porastu pozitivno izražajo napori, ki smo jih v zadnjih nekaj letih posvetili
tej dejavnosti.
Posebej moram omeniti davčno politiko do zasebnih kmetijskih proizvajalcev in obrtnikov. Tej politiki smo vse leto posvečali posebno pozornost. V
zadnjih letih smo doživeli na kmečkem področju precejšen razvoj in spremembe;
medtem ko so kmetje v nižinskih krajih s pomočjo zadružnih organizacij
in z agrotehničnimi ukrepi okrepili svojo proizvodnjo in dosegli na območjih,
ki so potrošnim centrom dostopnejši, boljšo tržnost, višje cene in dohodek,
so pričeli kmetje višjih in višinskih krajev zapuščati svojo zemljo in odhajati
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v nižino, da bi se zaposlili v industriji. Ker je odšla v industrijo večinoma le
mlajša delovna sila, je postal položaj kmetov, ki so ostali, še težji. Čeprav so ti
pojavi v republiki splošnega značaja, jih do sedaj nismo enotno obravnavali.
Sedaj smo s pomočjo analize teh problemov razdelili območje republike na štiri
okoliše. To nam bo pomagalo, da bomo lažje reševali problematiko na posameznem območju in z enotnimi merili pristopili k obdavčenju kmeta po njegovi
dejanski zmogljivosti. Analiza, ki so jo sprejeli vsi okraji in občine, omogoča
znižanje davkov in s tem izboljšanje življenjskega standarda kmetom v dveh
višinskih okoliših. Hkrati omogoča z novim obračunom katastrskega dohodka
tudi realnejšo obdavčitev kmeta v ravninskih delih, kjer je proizvodnja in
tržnost večja.
V zvezi s tem se predvideva, da bodo dali v letu 1964 trije viri dohodkov,
ki izvirajo iz obdavčitve zasebnega kmetijskega proizvajalca, skupni porast
dohodkov v višini okoli 210/», ne glede na to, da nameravajo družbene kmetijske
organizacije odkupiti v letu 1964 nadaljnjih 20 000 ha kmečke zemlje.
Tudi pri dohodkih, ki izvirajo iz tako imenovanih ostalih poklicev, se nadaljuje politika, ki jo je začrtala naša Skupščina že v 1963. letu, tudi v 1964. letu.
Ta politika je doživela v letu 1963 uspehe, čeprav ni bila povsod v celoti izvedena. To se javno kaže v porastu števila zasebnih obrti in gostinskih obratov.
Njihovo število se je namreč v 1962. letu zvišalo za nekaj desetin, dočim je
v letu 1963 število teh obratov nazadovalo. Sodimo, da bo politika realnega
obdavčevanja z upoštevanjem proizvodnih in tržnih pogojev prišla do polnega
izraza šele v 1964. letu, posebno še pri proizvodni obrti, ki plačuje davek za
nazaj. Vsekakor nam je v 1963. letu uspelo zajeziti upadanje števila obratov
gostinstva in obrti. Zato lahko predvidevamo, da bodo znašali dohodki iz teh
dejavnosti v skupnem indeksu 90 v letu 1964 v primerjavi z letom 1963.
Dovolite mi, da po kratki obrazložitvi, ki sem jo dal glede na količino proračunskih sredstev, ki jih lahko predvidevamo v letu 1964, preidem na delitev
teh sredstev med družbeno-politične skupnosti v Sloveniji.
Ugotavljam, da v 1964. letu ni uspela namera zagotoviti občinam lastne
dohodke, katerih višina bi bila sorazmerna z delom, ustvarjenim na njihovem
območju. Dalje nam tudi ni uspelo zagotoviti občinam, ki z lastnimi sredstvi ne
morejo izvajati z ustavo in zakonom določenih nalog, neposredna dopolnilna
sredstva, kot to predvideva nova ustava. Zvezni organi so že pred meseci pričeli
s pripravami za nov zakon o proračunih, vendar ga Zvezna skupščina dosedaj
še ni mogla sprejeti, ker so najprej potrebni obsežni izračuni in analize, za
katere je potrebno nekaj več časa. Glede na to moramo sprejemati proračune
za leto 1964 in deliti njihova sredstva še vedno po sistemu dosedanjega zakona
o proračunih.
S sprejetjem današnjega zakonskega predloga se bodo torej razmejila sredstva med republiko in okraji, z odloki okrajnih skupščin pa se bo nato
določila konkretna udeležba občin pri okrajnih proračunih. Od uveljavitve
sistema delitve proračunskih sredstev po obstoječem zveznem zakonu o proračunih se je izvajala delitev med družbeno-politične skupnosti po določenih
merilih, upoštevaje hitrejše naraščanje sredstev gospodarsko razvitejših okrajev,
oziroma težje pogoje gospodarsko manj razvitih okrajev.
Lani je morala naša Skupščina odstopiti od te diferenciacije in sicer zato,
ker bi zaradi nizkega porasta proračunskih sredstev v SR Sloveniji — v letu
1963 le 6,7 l0/o — dobile mnoge, zlasti manj razvite občine, pri delitvi sredstev
med njimi in okraji manjša sredstva, kakor so jih imele v letu 1962.
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Kot sem že dejal, predvidevamo v 1964. letu, nasproti 1963. letu, porast
bruto proračunskih dohodkov v višini 14:0/o. Ta porast nam sedaj omogoča,
da se vrnemo pri razmejitvi sredstev med republiko in okraji od lanskega
linearnega načina zopet na način po določenih merilih. S tem bo sleherni
občini, tudi v okrajih, ki imajo več slabo razvitih predelov, omogočen določen
porast za razliko od leta 1963, ko so nekatere občine dobile le toliko sredstev,
ali celo mani, kot v 1962. letu.
Glede na navedeno predvideva predlog zakona naslednjo delitev:
Od skupno ugotovljenih proračunskih dohodkov za leto 1964 moramo
■odšteti najprej 12 % zvezne udeležbe, kar znaša 8,445 milijonov dinarjev in
povečanje sredstev, ki so skupna za vso republiko Slovenijo v višini 3,762 milijonov. Povečanje sredstev republiškega proračuna za splošne republiške potrebe
-— tako imenovane skupne obveznosti — se nanaša na izdatke, ki po svoji
vsebini ne spadajo med obveznosti republiškega proračuna, marveč so to
obveze, ki bi praviloma bremenile vse teritorialne enote. Tako npr. povečanje
izdatkov za financiranje Ljudske milice, odpravo škod, nastalih na cestah
zaradi elementarnih nezgod, izgradnje centralnih zdravstvenih objektov, funkcionalni izdatki Skupščine SR Slovenije ipd.
Preostanek proračunskih sredstev v višini 84 milijard 384 milijonov pripada družbeno-političnim skupnostim v Sloveniji. Ta sredstva naj bi se porazdelila med republiko in okraji tako, da bi se republiški proračun nasproti
lanskoletnemu zvišal za 8,2%, okrajni proračuni pa za 10,1 °/o. Upoštevaje že
prej omenjeno diferenciacijo med posameznimi družbeno-političnimi skupnostmi pa bodo porasla sredstva okraja Celje za 10,9 %, Maribora za 10,8%,
Ljubljane za 9,7 °/o in okraja Koper za 9%, nasproti lanskoletnemu 6,7 % linearnemu povišanju. Posamezni okraji bi bili udeleženi na skupnih virih dohodkov
v naslednjih odstotkih: Koper 68%, Maribor 56'%, Celje 54% in Ljubljana
50 %. Naglasil bi še, da se s posebnim določilom priznava v zakonu vsaki občini
najmanj 28'% dohodkov iz skupnih virov, doseženih na njenem območju.
Na koncu mi dovolite, da pojasnim še 4. člen zakona. Zvezni zakon o
proračunih, po katerem se še letos sprejemajo instrumenti za delitev sredstev
med družbeno-političnimi skupnostmi, določa, da se šteje doklada iz kmetijstva
v višini 2 milijardi 372 milijonov za skupni vir dohodka. Kot tak vir je ta
znesek zajet tudi v odstotkih udeležbe, ki sem jih pravkar obrazložil. Po
določitvah zveznega zakona je dolžna republika razdeliti navedeni znesek med
posamezne okraje po enotnih merilih. Vse doslej je Skupščina razdeljevala
znesek na osnovi katastrskega dohodka. Medtem je katastrski dohodek doživel
ne samo po svoji splošni višini, temveč tudi med posameznimi kulturami v
svoji notranji strukturi tolikšne spremembe, da je prenehal biti enotno merilo
oziroma osnova za razdelitev omenjenega zneska. Ker se predvideva, da bo
kmetijsko območje v SR Sloveniji razdeljeno na osnovi enotnih kriterijev
na okoliše, ki sem jih že prej opisal, in ki zasledujejo tendenco obdavčevanja
po ekonomski zmogljivosti na osnovi enotnih kriterijev, bi s tem postala
občinska doklada enotno merilo tudi za zajemanje obveznega dela te doklade.
To nam omogoča, da predpišemo enoten odstotek za vse območje republike.
V smislu takega skupnega merila predlaga zakon enotno stopnjo 46 % od
doklad od kmetijstva za vso SR Slovenijo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Sodim, da sem predlog zakona s tem primerno obrazložil in prosim, da ga po razpravi sprejmete.
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Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala tudi
odbor za družbeni plan in finance kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna
komisija Skupščine. Ali želita predstavnika odbora in komisije dati še ustno
poročlo? (Ne.) Ce ne želita dati še ustne obrazložitve, pričenjam razpravo.
K besedi se je javila tovarišica Magda Kočar.
Magda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v zvezi
z zakonom o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbenopolitičnih skupnosti omenim problematiko financiranja občin v celjskem okraju.
Političen temelj enotnega družbeno-političnega sistema, katerega zagotavlja
ustava SR Slovenije v svojem 3. poglavju, je samoupravljanje v občini. Za
uresničitev čim neposrednejšega družbenega samoupravljanja so prenesene na
občine nadaljnje pristojnosti, občine pa prenašajo opravljanje določenih zadev iz
svoje pristojnosti na krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti prehajajo v našem
družbenem življenju v osnovno obliko in instrument neposrednega samoupravljanja občanov in na ta način vplivajo na celoten sistem samoupravljanja v
občini. Eden najvažnejših problemov obstoja in življenja občin in krajevnih
skupnosti pa je njihovo financiranje, ki ni vedno v sorazmerju s prenesenimi
pristojnostmi.
Ustava oblikuje nov sistem planiranja, zasnovan na sistemu razširjene
reprodukcije, ki daje gospodarskim organizacijam več možnosti, da samostojno
vrše razširjeno reprodukcijo. Delovnim organizacijam izven gospodarstva pa
daje možnost samostojne razširitve svoje dejavnosti na osnovi novega zbiranja
dohodkov in na osnovi novega kreditnega sistema. Naša zvezna zakonodaja še
ni usklajena z novim ustavnim sistemom, zato je v statutih občin mogoče
naznačiti samo cilj planiranja, občinski organi pa bodo politiko, izraženo v
planu, ustvarjali preko svojih skladov in proračuna ter tako izvrševali skupne
interese.
Ostal je dosedanji način planiranja vnaprej določenih dohodkov in predvidenih izdatkov, namesto zbiranja dohodka po ustvarjenem delu. Prav zaradi
takih dosedanjih proračunskih odnosov je nemogoče uvesti nov sistem delitve
dohodka in to formulirati v statutih občin, v katerih bi morali videti razvoj
socialističnih družbenih odnosov, razvoj gospodarstva in drugih družbenih
dejavnosti ter odpravo razlike med mestom in vasjo. Sredstva, ki pripadajo
okrajem in občinam na podlagi predloženega zakona, vplivajo destimulativno
in ne omogočajo materialne baze tistim družbeno-političnim skupnostim, ki so
že dosedaj imele slab start, kar je bil zlasti primer v našem okraju. Položaj
v našem okraju pa se je še poslabšal po pripojitvi zasavskih občin, ki so v
glavnem nerazvite, pri tem pa se je tudi udeležba okraja za leto 1964 znižala
še za en odstotek.
Po predvidenem zakonu o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih
dohodkov družbeno-političnih skupnosti pripada celjskemu okraju 54 "/a Skupnih
dohodkov in od tega občinam najmanj 28 %. Čeprav je ta udeležba za
nižja
od udeležbe v preteklem letu in za 4!0/o višja od udeležbe ljubljanskega okraja,
pa nam le-ta primerjava ne da kvalitetnega odgovora na vprašanje, ali so proračunska razmerja med posameznimi družbeno-političnimi skupnostmi pravilno
urejena ali ne.
Dejstvo je, da so v naši republiki med posameznimi občinami, v katerih
je gospodarska in družbena razvitost približno na isti stopnji, ogromna nesorazmerja v proračunski potrošnji. Ta nesorazmerja imajo le deloma svojo
6

82

Republiški zbor

osnovo v medsebojnih gospodarskih razlikah, pač pa moramo več vzrokov iskati
v administrativnem dodeljevanju proračunskih sredstev.
Proračunska potrošnja na enega prebivalca predvidena za leto 1964 po
okrajih je naslednja: okraj Celje 24 057 dinarjev, okraj Ljubljana 41 363,
Maribor 27 436 in Koper 30 562 dinarjev. Se večje so razlike, če primerjamo
proračunska sredstva med posameznimi približno enako gospodarsko razvitimi
občinami in upoštevamo število prebivalcev in ustvarjeni narodni dohodek.
Dovolite, da vam na nekaterih primerih pokažem razliko med proračunskimi sredstvi posameznih občin. Ce upoštevamo, da sta občini Celje in Kranj
približno enako gospodarsko razviti, da ima občina Celje približno 2400 prebivalcev več kot občina Kranj, da je občina Celje ustvarila v 1963. letu približno
1 milijardo 400 milijonov več narodnega dohodka kot občina Kranj, proračunski
potencial občine Celje za leto 1964 pa znaša 1 milijardo 599 milijonov, dočim
znaša proračunski potencial občine Kranj 2 milijardi 326 milijonov; ali če primerjamo proračunsko potrošnjo na prebivalca v Celju, kjer znaša 31 872 dinarjev s potrošnjo v Kranju 48 715 dinarjev, vidimo očitno razliko. Približno enake
občine so Velenje, Jesenice in Ravne. Ob približno enakem številu prebivalcev
in približno enakem ustvarjenem narodnem dohodku ima občina Velenje proračunski potencial v višini 468 milijonov, občina Jesenice 1 milijardo 100 milijonov in občina Ravne 596 milijonov. Pri primerjavi občin Žalec in Škofja Loka
upoštevaje približno enako oziroma nekoliko večje število prebivalcev v Žalcu
ter nekoliko večji tudi ustvarjeni dohodek vidimo, da proračunski potencial
v Žalcu znaša 603 milijone, v Skofji Loki pa 790 milijonov. V Slovenskih Konjicah in Idriji je razmerje 301 : 445, pri čemer imajo Slovenske Konjice nekoliko več prebivalcev in več ustvarjenega narodnega dohodka.
Vemo, da podatek proračunske potrošnje na prebivalca sicer ni eden
glavnih pokazateljev, ki vpliva na potrošnjo, je pa pri primerjavi med približno
enako razvitimi občinami le pomemben, ki kaže nepravilno delitev med posameznimi družbeno-političnimi enotami. Vse od leta 1954 dalje se je celjski
okraj uvrščal pri participaciji skupnih dohodkov med razvite okraje, četudi je
ves njegov vzhodni predel izrazito gospodarsko nerazvit. Res je, da takratni
instrumenti niso dovoljevali velike diferenciacije med okraji ter sta bila kot
nerazvita okraja obravnavana samo Murska Sobota in Novo mesto, celjski
okraj pa se je avtomatično uvrščal med razvite okraje kakor Maribor, Kranj in
Ljubjana. Kako nepravilno je administrativni inštrumentarij udeležbe na skupnih dohodkih deloval v končni meri na občinske proračune in proračunske
potenciale celjskega okraja, pa nam zelo jasno pove podatek, da je znašala
proračunska potrošnja v 1963. letu na enega prebivalca celjskega okraja
21 565 din, dočim je bilo republiško povprečje 30 225 din.
Okrajni forum je vsa ta leta urejeval proračunska razmerja do občin tako,
da je {poskušal ublažiti razlike med posameznimi gospodarsko razvitimi in nerazvitimi občinami. Vendar mu je to uspelo le deloma, ker je bil celoten absoluten potencial preveč odvisen od administrativnih instrumentov. To je jasen
dokaz, da je bila dosedanja proračunska politika nezdrava, neobjektivna in je
zavirala marsikatero družbeno dejavnost. Dobro se zavedamo, da ne more biti
proračunska potrošnja v celoti samo odraz in posledica gospodarske moči posamezne občine in okraja, vendar pa je težko razumeti, da v republiškem merilu
ne moremo postaviti stvari tako, da bi vsaj delno ublažili velika nesorazmerja,
ki vladajo v proračunski potrošnji.
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Po predlogu družbenih planov družbeno-političnih skupnosti ko bo v 1964.
letu treba povečati napore in materialna sredstva za razvoj dejavnosti na področju šolstva, raziskovalnega dela, stanovanjskega in komunalnega gospodarjenja, kulture, zdravstva in socialnega dela. Pospešiti bo treba samoupravljanje in razvoj novih odnosov na temelju delitve dohodka po delu. Prioritetno
bo treba obravnavati tiste dejavnosti, ki zaradi svojih specifičnih pogojev zaostajajo za splošnim razvojem in negativno vplivajo na gospodarski razvoj
komune. Brez sredstev pa je vse to le deklarativno in s še tako dobro voljo
neizvedljivo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da vam na nekaterih primerih
pojasnim situacijo v našem okraju. Šolstvo zaostaja za šolstvom v gospodarsko
razvitejših komunah, problematika kadrov pa je znana. Menim, da ni samo
zadeva komune, zlasti če je le-ta slabo razvita in ustvarja malo narodnega
dohodka, kako financira šolstvo, temveč, da je družba dolžna takim komunam,
pomagati in to z ustreznejšo delitvijo sredstev.
S sredstvi šolskih skladov smo v letošnjem letu v našem okraju krili osebne
in materialne izdatke v razmerju 86 : 14, dočim je bilo to razmerje v Kopru
78 : 22, v Ljubljani 76 : 24 in v Mariboru 82 : 18. Tako razmerje, kakršno je bilo
pri nas, ni v skladu in bi morali doseči pri obstoječem slabem in nevzdrževanem
stavbnem fondu šolstva razmerje vsaj 80 : 20 ali pa še celo nekaj več. Sredstva
za materialne izdatke so zadoščala samo za osnovno in redno dejavnost šol,
dočim o kakih popravilih ali adaptacijah posameznih šol ni bilo niti govora.
V 1962. letu smo v osnovnih šolah našega okraja za enega učenca porabili
37 997 din, v Kranju 42 054 din, v Ljubljani 46 669 in v Mariboru 39 394. 2e
iz teh skopih podatkov je razvidno težko stanje osnovnega šolstva v našem
okraju, še težji pa je problem šolstva druge stopnje, problem šol, ki niso
verificirane in problem mladine, kateri zaradi premajhnih kapacitet srednjih
šol ne moremo omogočiti nadaljnjega šolanja.
Družbeni plan SR Slovenije predvideva na eno izmeno pouka, na brezplačno šolanje in na celodnevno bivanje otrok v šolah. V našem okraju pa ima
še 144 šol pouk v dveh izmenah, 7 šol pa pouk v treh izmenah.
Resen problem, ki terja rešitve, je posebna šola za defektne otroke, ki
mora uvesti že četrto izmeno pouka in zaradi tega skrčiti učni program. Razširjen učni program in celodnevno bivanje defektnih otrok v šoli bi za njihov
nadaljnji razvoj, za razbremenitev staršev in možnost priučitve poklica, bilo
zdaleka naj nuj še, kakor pa celodnevno bivanje zdravih otrok v šolah, kar
nekatere šole v naši republiki že planirajo za naslednja leta. Posebna šola bi
morala imeti pogoje, da bi prizadete otroke vključila v družbeno življenje kot
samostojne, ekonomsko neodvisne državljane, ne pa, da z zanemarjanjem njihove vzgoje povečuje socialni problem družbe. Novo stavbo s specialnimi učilnicami bi spričo danih razmer morali zgraditi takoj, ta investicija pa bi veljala
približno 300 milijonov din. Ne bom navajala težav, ki jih imamo pri financiranju otroškega varstva in pomena teh ustanov za družbo; socialne podpore, ki
so često sramotno nizke, le do 1000 din mesečno; nadalie problemov zdravstva,
tako kurative kakor preventive, ker so o teh problemih govorili poslanci že
včeraj in je situacija približno povsod enako težka; omenim naj le, da imamo
pri nas samo en zavod, ki lahko sprejme 6,89% registriranih vzgojno zanemarjenih in moralno ogroženih otrok. Za učinkovito izvajanje kazenske zakonodaje, ki uvaja sodobna načela za obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih
dejanj, bi morali ustanoviti disciplinski center in dobiti za to potrebna sredstva.
6*
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Skrb za umsko ali fizično prizadete osebe, nam narekuje potrebo po organizaciji takšnega kompleksnega družbenega delovanja, ki bo omogočilo popolno
integracijo invalidnega prebivalstva v proizvodno, ekonomsko in družbeno
življenje.
Pereč problem, ki zahteva dodatnih sredstev, so ostareli kmetje, ki so za
težka kmečka dela nesposobni, družba pa na njihovi zemlji, zlasti pri nas na
zgornjem predelu Savinjske doline na Kozjanskem, ni zainteresirana, vendar
pa je dolžna, da jih oskrbi z minimalnimi sredstvi, potrebnimi za življenje,
zlasti še, kjer je veliko teh ljudi dalo svoj doprinos v NOB. Proces staranja
gre nezadržno naprej in terja vedno večja sredstva tako za denarno pomoč,
katero nujno potrebuje 470 oseb, kakor tudi za tujo pomoč ter oskrbo in nego,
ki bi jo morali dajati še 150 starčkom na njihovih domovih. Nujna bi bila
gradnja novega doma za stare ljudi, saj so v sedanjih funkcionalno često
neprimernih domovih, poleg zdravih tudi bolni ljudje. Izločitev le-teh pa je
tako iz zdravstvenega, kakor iz humanega stališča nujno potrebna, zlasti še,
ker so nekateri izmed njih duševno prizadeti.
Stanje naših cest povzroča gospodarstvu in turizmu veliko škodo, nekateri
odseki in nepravilno izpeljane, zastarele in preveč frekventirane trase pa
terjajo često celo smrtne žrtve. Stalna popravila cest stanejo družbo več, kakor
pa bi znašala nova investicija. Tak primer je most v Krškem, ki je zaradi dotrajanosti zaprt za promet z motornimi vozili, obvoz_ pa predstavlja velike
materialne stroške za prizadeta podjetja.
Družbeni plan SRS za leto 1964 ne predvideva nobenih rekonstrukcij cest
in mostov za naš okraj. Smatram, da bi zaradi gospodarske pomembnosti nekateri objekti le morali biti rekonstruirani ob morebitni odložitvi nekaterih
drugih, morda manj važnih investicij za naslednje leto.
V svoji razpravi sem izhajala iz osnovne celice našega gospodarskega in
družbenega življenja, to je iz komune in njenih obveznosti do občana. Navedla
sem nekaj problemov, katerih rešitev je nujno potrebna, vendar pa pri dosedaj
dodeljenih sredstvih nemogoča. Želela sem povedati, da sredstva, ki nam po
predloženem zakonu o določitvi udeležbe v skupnih virih dohodkov družbenopolitičnih skupnosti pripadajo, ne zadoščajo za najnujnejši razvoj, niti nam
ne dajejo možnosti samoupravljanja v komuni in v krajevnih skupnostih komun.
Nov zakon o proračunih bo moral urejevati proračunsko politiko tako, da bodo
družbeno-politične skupnosti videle proračunsko potrošnjo kot instrument, ki
pomaga urejati družbeno-politična razmerja v teritorialni skupnosti; če pa je
temu tako, potem bi bilo prav, da se tem osnovnim intencijam približujemo
že sedaj.
Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi
se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roki.) Se je kdo vzdržal?
(Pet poslancev dvigne roke.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. Ugotoviti bomo
še morali, če je predlog zakona v enakem besedilu sprejel tudi Organizacijskopolitični zbor.
S tem prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964.
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Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil in določil za svojega
predstavnika dr. Pavla Rozmana. Zeli dr. Rozman predlog proračuna še
ustmeno obrazložiti?
Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Proračunska potrošnja predstavlja del splošne potrošnje. Pomeni izdatke, ki jih ima družbena
skupnost v zvezi z zadovoljevanjem splošnih družbenih potreb državljanov.
Obseg sredstev, ki se lahko uporabijo za zadovoljevanje teh splošnih potreb,
je odvisen na eni strani od gibanja gospodarstva in rasti narodnega dohodka, na
drugi strani pa tudi in to v ne majhni meri, od značaja družbene ureditve,
predvsem pa od vloge družbenih organov v izvrševanju družbenih funkcij.
V skladu s temi načeli je v predlogu družbenega plana SR Slovenije za 1964.
leto predvideno, da se bo potrošnja proračunov vseh družbeno-političnih skupnosti SR Slovenije povečala v letu 1964 nasproti omenjeni realizaciji proračunskih dohodkov za leto 1963 za okoli 14 %>. To bi ustrezalo stopnji gospodarskega razvoja v letu 1963 in predvidenemu razvoju v letu 1964.
Upoštevajoč omenjeni planski proporc, tj. 14®/» povečanje proračunskih
dohodkov, nasproti ocenjeni realizaciji za leto 1963 računamo, da se bodo v letu
1964 v SR Sloveniji ustvarili proračunski dohodki v višini 96 milijard 555 milijonov, kakor je to že navedel tovariš Cvenk. Od tega bo po določilih zakona
o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih
skupnosti, ki je bil obravnavan pri prejšnji točki o obvezni rezervi, odpadlo
na republiški proračun 25 milijard 800 milijonov dinarjev — oziroma po odbitku
obveznih rezerv v višini 1 455 000 000 — 24 milijard 355 milijonov dinarjev
izdatkov. V tem znesku so zajeti tako izdatki za republiške potrebe v ožjem
smislu kakor tudi novi izdatki, ki bodo nastali v prihodnjem letu in se nanašajo na območje vse republike.
V okviru tako predvidenih sredstev je pripravljen predlog republiškega proračuna za leto 1964. Osnovna značilnost plana potrošnje proračunskih sredstev
v prihodnjem letu je v tem, da se tudi proračunski sistem, oziroma metode
razdeljevanja proračunskih sredstev skušajo še nadalje v kar največji meri
prilagajati razvoju našega družbenega, gospodarskega in političnega sistema
predvsem v smeri širše demokratizacije v razpolaganju s sredstvi. Tako se po
predlogu republiškega proračuna odvaja neposredno v republiške sklade 37,4 %
vseh proračunskih sredstev. S temi sredstvi in sredstvi, ki jih prejemajo iz
drugih virov, skladi samostojno razpolagajo na osnovi programov in finančnih
načrtov, ki jih sprejemajo njihovi upravni odbori.
Pomen skladov, ki skupno razpolagajo z več kot tretjino dohodkov republiškega proračuna, je zlasti v tem, da njihovi družbeni organi upravljanja, ki
so sestavljeni iz širokega kroga družbeno-političnih delavcev in strokovnjakov,
lahko usmerjajo sredstva za tiste potrebe, ki so družbi najnujnejše in najkoristnejše. S tem, da upravni odbori skladov odločajo o razdeljevanju znatnih družbenih sredstev, dejansko vodijo politiko razvoja javne službe tistega področja,
ki ga sklad financira.
Kvalitetni napredek v pogledu razpolaganja s proračunskimi sredstvi je
dosežen tudi s tem, da se nadaljnjih 27 °/o skupnih sredstev republiškega proračuna prepušča v svobodnejše razpolaganje delovnim skupnostim republiških
organov. Če pa upoštevamo še samostojne zavode, ki se financirajo iz dotacij
republiškega proračuna, ki imajo tudi svoje organe upravljanja, lahko ugotovimo, da se 69 °/o vseh sredstev republiškega proračuna uporablja ob kar naj-
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večji angažiranosti in odgovornosti organov družbenega samoupravljanja. Tako
ostane le še slaba tretjina proračunskih sredstev, ki se trosijo po starih proračunskih principih, to je na podlagi posameznih administrativnih predpisov.
Ko omenjam pravico soodločanja delovnih skupnosti republiških organov
glede znatnega dela sredstev, ki posameznemu organu pripadajo, to je glede
osebnih in operativnih izdatkov, mi dovolite, da o tem podam še nekaj misli.
Zaradi postopnega usklajevanja družbenoekonomskega položaja delovnih
ljudi, ki so zaposleni v državnih organih, z družbenoekonomskim položajem
delovnih ljudi v drugih dejavnostih v smislu ustavnih načel, se tudi v državnih
organih uvajajo določene samoupravne pravice delovnih skupnosti. Te neposredno, ali po svojem svetu samostojno odločajo, ali skupno s starešino soodločajo o problemih notranje organizacije o delovnih razmerjih in delitvi dohodka z namenom, da bi čim neposredneje vplivale na zboljšanje organizacije
dela ter povečanje ekspeditivnosti in kvalitete upravnega delovanja. Pri tem
velja načelo, da naj bi se finančna sredstva za delo določila organom v odvisnosti od gospodarskih gibanj v družbeno-političnih skupnostih, upoštevajoč pri
tem obseg, strukturo ter pomembnost predvidenih nalog.
Osnova za delitev je opravljeno delo organov in posameznikov, ki ga je
treba vrednotiti v pravilnih notranjih medsebojnih razmerjih in v višini, ki
zagotavlja uskladitev osebnih dohodkov uslužbencev državnih organov z osebnimi dohodki delavcev v delovnih organizacijah.
Delovne skupnosti v državnih organih, skupno s starešino, same sprejmejo
osnove in merila za delitev dohodka, s finančnim načrtom predvidijo temeljno
delitev na osebne dohodke, materialne izdatke in sklad skupne porabe ter določijo podrobnejšo namensko porazdelitev sredstev. Končni obračun pa opravijo z
zaključnim računom. Izjema so le funkcionalni izdatki, ki ne služijo za neposredno financiranje nalog organa, in zato niso vključeni v njegov dohodek.
Za te izdatke za enkrat ostaja dosedanji režim določanja in razpolaganja. Po
teh načelih so novi uslužbenski sistem v SR Sloveniji uvedli po posebnem
pooblastilu zakona o javnih uslužbencih že vsi upravni organi občin in okrajev,
vsa javna tožilstva, večina sodišč in večina republiških organov. Ce izvzamemo
-nekatere začetne težave in pomanjkljivosti, lahko ugotovimo tudi že določene
pozitivne vplive novega sistema. Zato ni več dvoma, ali naj se sistem samoupravljanja in delitve dohodka po delu z upoštevanjem specifičnosti uprave
uvede ali ne. Tudi organi, ki v ta sistem še niso vključeni, zaključujejo
potrebne priprave, tako da bodo v smislu posebnega priporočila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije uvedli nov sistem v začetku 1964. leta.
Navedene spremembe, ki nastajajo s postopnim uveljavljanjem novega
družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v republiških in drugih upravnih
organih, smo upoštevali tudi v predlogu zakona o republiškem proračunu za
leto 1964, oziroma v določanju sredstev za delo republiškim organom. V predlogu zakona je določeno, da republiški organi, ki se financirajo po načelu dohodka, razporejajo za redno poslovanje dodeljena sredstva samostojno, s finančnim načrtom.
Finančni načrt sprejmeta sporazumno starešina organa in svet delovne
skupnosti. V ta namen se republiškim organom dodelijo sredstva za osebne
in operativne izdatke v globalnem znesku, in ne več s podrobnim določanjem
namena potrošnje po partijah in pozicijah. Pri izračunavanju globalov so upoštevani podatki o dosedanji potrošnji, prav tako pa tudi program nalog glede na
njihov obseg, strukturo in pomembnost.
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Dovolite mi, da spredaj omenjene podatke glede razpolaganja s sredstvi
skladov in sredstvi za republiško upravo, osvetlim še z nekaj številčnimi
podatki.
Iz republiškega proračuna se dodeljujejo sredstva sedmim republiškim skladom. Višina teh sredstev znaša 9 milijard 652 milijonov dinarjev. Ta sredstva
so v primeri z 1963. letom povečana za 1 milijardo 951 milijonov dinarjev, to je
za 25 !"/o. Povečanje se nanaša predvsem na sklad za negospodarske investicije,
cestni sklad, sklad Borisa Kidriča in šolski sklad SR Slovenije.
Razen teh sredstev razpolagajo nekateri skladi tudi z lastnimi dohodki iz
neproračunskih virov, imajo pa tudi možnost najemanja posojil za investicijsko
dejavnost.
Menim, da se v okviru tega ekspozeja ni potrebno spuščati v podrobnejšo
problematiko posameznih skladov, omenim naj le, da so bili zahtevki upravnih
odborov skladov za skoraj 3 milijarde dinarjev višji od sedaj predlagane višine
dotacije.
Dejstvo, da je bilo mogoče ugoditi zahtevkom skladov le v navedeni višini,
nalaga samoupravnim organom skladov, da dodeljena sredstva čim racionalneje
uporabijo in usmerjajo svoje napore v iskanje tudi drugih virov za izvršitev
svojih nalog.
Izdatki republiških organov so v predlogu proračuna predvideni v višini
10 milijard 213 milijonov dinarjev, in obsegajo upravne stroške posameznih
organov, ki jih po namenu razporeja delovna skupnost v sporazumu s starešino
organa na funkcionalne, oziroma posebne izdatke vsakega organa. Pri obravnavanju izdatkov republiških upravnih organov kot celote morda ni odveč
poudariti, da se struktura teh izdatkov izboljšuje v korist materialnih, to je
operativnih in funkcionalnih izdatkov, toda na škodo osebnih izdatkov. Tako
je v predlogu proračuna za leto 1964 od celotnih izdatkov republiških organov
predvideno 52 '%> za osebne dohodke in 48 */o za materialne stroške, medtem ko
je bil v 1963. letu ta odnos 54 %> : 46 '"/o. Sredstva za upravno poslovanje republiških organov so predvidena v višini 6 milijard 419 milijonov dinarjev, kar
pomeni 947 milijonov več kot leta 1963. Od tega povečanja odpade na osebne
izdatke 706 milijonov in na režijske stroške 241 milijonov dinarjev.
Sredstva za osebne izdatke uslužbencev v republiški upravi, vključno uslužbencev Ljudske milice in uslužbencev kazensko-poboljševalnih domov, so predvidena tako, da se osebni dohodki uslužbencev povečajo za 8°/o glede na stanje
na koncu leta 1963.
Povečanje režijskih stroškov je utemeljeno s povečanjem dnevnic za službena potovanja, s spremembami cen na tržišču ter z ustanovitvijo nekaterih
novih republiških organov med letom 1963.
Sredstva za funkcionalne izdatke republiških organov predstavljajo znatno
postavko republiškega proračuna, saj znašajo 3 milijarde 794 milijonov dinarjev
in so višji nasproti letu 1963 za 22%>. V to kategorijo štejemo izdatke, ki
predstavljajo za posamezne republiške organe specifične stroške v zvezi z opravljanjem njihovih nalog kot npr. priznavalnine, štipendije, nabava uniform, protokolarni stroški itd. Med funkcionalne izdatke štejemo tudi sredstva za dotacije
družbenim organizacijam in društvom. Ta sredstva so razdeljena po razdelkih
posameznih republiških organov, glede na področje njihovega delovanja,
z izjemo družbeno-političnih in telesno-vzgojnih organizacij, ki so predvidene
v razdelku Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo.
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Sredstva, dodeljena družbenim organizacijam, so namenjena predvsem za
njihovo osnovno dejavnost, ne pa za stroške administracije, ki bi jih praviloma
morale organizacije kriti s članarino. Zato bi morali posamezni organi odobravati črpanje sredstev za dotacijo družbenim organizacijam samo na osnovi
konkretnega programa dela organizacij, kar pa ne bi moglo veljati v celoti za
družbeno-politične organizacije. Nasproti predvideni porabi za leto 1963 se
dotacija družbenim organizacijam poveča za 142 milijonov dinarjev, povečanje
pa se nanaša v glavnem na družbeno-politične organizacije. Zahtevki za dotacije družbenim organizacijam so bili seveda znatno višji, vendar je bilo
treba pri dodelitvi sredstev upoštevati tako razpoložljiva sredstva v republiki,,
kot tudi splošno gibanje proračunske potrošnje.
V zvezi z dotacijami družbenim organizacijam in društvom je treba še
poudariti, da število teh, ki prejemajo dotacijo, iz leta v leto raste in je sedaj
takih organizacij že blizu 100. Brez dvoma gre pri teh organizacijah in društvih
za družbeno pomembne dejavnosti, ki potrebujejo za svoje delo tudi podporo
družbene skupnosti, vendar menimo, da bodo morale te organizacije, predvsem
pa društva, v bodoče v vse večji meri izkoriščati tudi ostale možnosti za povečevanje lastnih dohodkov. Zato bo treba v letu 1964 izvršiti temeljitejšo analizo
vseh družbenih organizacij in društev republiškega pomena, izvesti njih kategorizacijo glede na njihovo dejavnost in postaviti ustrezna načela za financiranje
posameznih kategorij teh organizacij in društev.
Končno so v kategorijo funkcionalnih izdatkov zajeta tudi sredstva za plačilo uslug po pogodbah. Ta sredstva se koristijo na podlagi pogodb, ki jih
sklepajo republiški organi z izvrševalci uslug, to je z ustreznimi zavodi oziroma
inštituti, za izvršitev določenih nalog, študij, analiz in raziskav iz najrazličnejših področij družbenih dejavnosti. Na ta način se izvaja nova oblika financiranja oziroma sofinanciranja raznih republiških zavodov. Sredstva za plačilo
uslug po pogodbah so v predlogu republiškega proračuna predvidena v višini
728 milijonov dinarjev in so v primerjavi z letom 1963 večji za 9%>.
V poslednjem razdelku med izdatki republiškega proračuna so predvidene
tudi dotacije samostojnim zavodom. Medtem ko smo prej obravnavali način
financiranja zavodov v obliki pogodbenih odnosov, gre tu za neposredno financiranje dejavnosti samostojnih zavodov iz proračuna. Imamo 81 samostojnih
zavodov, nasproti katerim izvršuje ustanoviteljske pravice Izvršni svet. V tem
številu pa niso zapopadeni inštituti univerze in SAZU. Od teh zavodov, ki delujejo večinoma na področju kulture in prosvete, prejema 18 neposredno dotacijo
iz republiškega proračuna. Ta znaša v letu 1964 1 milijardo 90 milijonov din.
Dotacije tem zavodom so namenjene za njihovo osnovno dejavnost in investicijsko vzdrževanje in se povečujejo nasproti 1963. letu za 88 milijonov dinarjev.
Za oba načina, to je potom pogodbenih odnosov in preko neposredne dotacije,
je torej predvidena za financiranje samostojnih zavodov 1 milijarda 818 milijonov dinarjev. Bilo bi koristno, da bi večina zavodov, ki še sprejema dotacijo
iz proračuna, postopno prešla na poslovanje po načelu ustvarjanja lastnih
dohodkov, ali pa vsaj na obliko pogodbenih odnosov. Ta način financiranja je
že v preteklosti pokazal velike prednosti pred čistim proračunskim dotiranjem.
Sicer pa bi bilo najbrž umestno obdelati vprašanje samostojnih zavodov, tako
z gledišča problema kot celote in položaja posameznih vrst zavodov, kakor tudi
z gledišča načina in virov financiranja.
Tovarišice in tovariši poslanci! Po tem globalnem orisu proračunskih dohodkov in izdatkov v letu 1964 in s tem zvezane problematike na koncu ugotav-
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ljam, da je republiški proračun sicer uravnovešen, to pomeni, da so predvideni
izdatki pokriti s planiranimi dohodki, pri čemer imamo v mislih predvsem
proračun republike Slovenije kot celote. Vendar pa so dohodki predvideni na
visokem nivoju, ki zahtevajo izpolnjevanje osnovnih planskih nalog, predvsem
proizvodnih, zaradi česar je treba v proračunski potrošnji brezpogojno uvesti
kar največje varčevanje, kakor tudi kar najbolj usklajeno trošenje proračunskih
sredstev, to pomeni, da je treba trošenje sredstev republiškega proračuna usklajevati z realiziranimi dohodki. Tak realen odnos moramo trajno vzdrževati.
Če bi se med letom zmanjšala možnost ustvarjanja dohodkov, bo treba ustrezno
zmanjšati tudi izdatke.
Zakon o republiškem proračunu zaradi tega tudi pooblašča Izvršni svet,
da lahko izda potrebne ukrepe za varčevanje s proračunskimi sredstvi, medtem
ko je sprememba namembnosti posameznih postavk, tako imenovani rebalans
proračuna, pridržan odločitvam Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Ker je predloženi proračun Socialistične republike Slovenije za 1964. leto
usklajen s temeljnimi proporci republiškega družbenega plana, bilančno uravnovešen in ker omogoča izvrševanje osnovnih nalog republiških organov,
predlagam v imenu Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, da Republiški zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejme republiški proračun za leto 1964 kakor tudi zakon o republiškem proračunu v celoti in to v
obliki, kakršno je predložil Izvršni svet.
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije za leto 1964 sta obravnavala odbor za proračun kot pristojni
odbor in zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije. Prav tako sta obravnavala predlog proračuna Prosvetno-kulturni zbor
in Socialno-zdravstveni zbor.
Odbor za proračun je dal obširno pismeno poročilo, prav tako pa tudi
zakonodajno-pravna komisija. Zbora pa sta sporočila svoje mnenje v posebnih
sklepih.
Ali želi predstavnik odbora za proračun dati še ustno poročilo k predlogu
zakona? (Ne.) Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati še ustno
poročilo? (Tudi ne.)
Prosim poročevalca odbora za proračun, da pojasni stališča Prosvetnokulturnega zbora in Socialno-zdravstvenega zbora.
Tone Fajfar: S stališči obeh zborov se odbor za proračun strinja.
Predsednik Tine Remškar: S tem pričenjam razpravo. Zeli kdo
besedo? Prosim, poslanec Anton Truden.
Anton Truden: V zvezi s predlogom zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije za leto 1964 želim omeniti nekatere probleme, ki se pojavljajo tako ob predloženem predlogu republiškega proračuna, kakor tudi ob
proračunih občinskih oziroma okrajnih skupščin. Ko je odbor za proračun na
svoji seji obravnaval posamezna poglavja proračuna republiških zavodov in
ustanov, je ugotovil, da se sredstva v globalu dvigajo sorazmerno s splošno
rastjo proizvodnje in narodnega dohodka. Vzporedno s tem pa ugotavljamo,
da so se republiške potrebe povečale zaradi novih obveznosti, ki so bile prenesene v njeno pristojnost, ne da bi se prenesla sredstva od federacije na republiko.
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Te naloge oziroma te obveznosti, ki jih za leto 1964 vidimo v predlogu
zakona o proračunu, so na primer regres na premog, na mleko itd. Ti izdatki
proračuna se povečujejo za 3 726 000 000 in pomenijo 18,0/o -povečanja nasproti
celotni masi proračuna za leto 1963. Na drugi strani pa so vidni večji izdatki za
posamezne resore, kot na primer za notranje zadeve, dotacije proračunskim
skladom in družbeno-političnim organizacijam. Ko ugotavljamo premike našega
gospodarskega in družbenega razvoja z vsakoletnim povečanjem nacionalnega
dohodka, pa v razvoju posameznih družbenih služb vidimo, da na področju
tako imenovanih negospodarskih investicij zaostajamo. V družbenem planu za
leto 1964 oziroma v programu investicij za leto 1964 je določeno, kako naj se
razvijajo negospodarske dejavnosti. Ce pogledamo razmerje sredstev med
gospodarskimi in negospodarskimi investicijami, ki je 65 : 35, vidimo, da gre to
razmerje v škodo negospodarskih dejavnosti.
S tem hočem opozoriti na to, da se pri določanju sredstev držimo že zastarelih okvirov. Pristojnosti se prenašajo na ožje družbeno-politične skupnosti;
delitev sredstev med višjimi in nižjimi organi pa ostaja nespremenjena že od
leta 1955.
Pri obravnavi predloga proračuna za leto 1964 smo ugotovili, da se dotira
iz proračuna 113 družbenih organizacij in društev. Odbor smatra, da je potreba
podpirati posamena društva in podobne organizacije, vendar le tiste, ki se vertikalno povezujejo na enaka ali podobna društva na območju okrajev in občin.
Nekateri člani odbora za proračun in člani Organizacijsko-političnega zbora
so bili mnenja, da je potrebno sredstva za proračun občinskih skupščin objektivizirati že letos po novi ustavi. Ustavna načela dopuščajo, da pripadajo občinam dohodki, ki so sorazmerni z njihovim delom. Ker pa se v 1964. letu niso
mogle izvršiti korenite spremembe, je razumljivo, da so se delila sredstva med
republiko in okraji še po starem sistemu. To je sicer mnogo lažje, vendar bo
treba pripraviti že v 1964. letu vse potrebno, da se bodo ustavna načela v
proračunskem letu 1965 dejansko tudi uresničila. Pri trošenju proračunskih
sredstev, tako v republiškem, kakor tudi v okrajnem in proračunskem merilu,
bo potrebno skrajno varčevanje in mobilizacija vseh sredstev, da bodo vsaj
minimalno potrebe krite v okviru občinskih proračunov.
V predlogu zakona o udeležbi okrajev v skupnih virih dohodkov družbenopolitičnih skupnosti je delitev sredstev izražena v °/o za vsak okraj, v 3. členu
pa zakon določa, da pripada občinam najmanj 28,0/o dohodkov od skupnih virov,
doseženih na območju občine. Ti °/o se v okraju odražajo ponovno s 100, tako
da okraj deli po svoji presoji oziroma v sporazumu z občinami globale sredstev,
ki naj pripadajo posamezni občini oziroma okraju.
V zvezi s tem imam pomislek, ali so okraji v vlogi posrednika s svojim
dragim strokovnim aparatom v času razvoja družbenega mehanizma občini kot
samostojni politični skupnosti, sploh še potrebni. Kolikor so, pa naj bo
njihova vloga v dajanju pomoči občinam, ne pa v tehnokratskem izvrševanju
posameznih nalog. Z delitvijo dohodka v smislu 4. člena predloženega zakona
se deli tudi občinska doklada v višini 461% kot deljivi dohodek. Kakor mi je
znano, so bili doslej deljivi dohodki 10 do 13 °/o. Na teh dohodkih oziroma dokladah sedaj participirata okraj in republika, posamezni izračuni pa kažejo,
da je ta v bistvu isto, kakor v prejšnjih letih. Načeloma se strinjam s tako
delitvijo, ne morem pa se strinjati s sistemom delitve, ki prizadene gospodarsko manj razvite, v glavnem kmetijske občine.
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Iz posameznih izračunov je razvidno, da bodo morale najslabše razvite
kmetijske občine odvesti mnogo več sredstev, kakor so jih družbeno-politični
skupnosti odvajale do sedaj, nekje celo od 8 do 25 milijonov. Ne gre za spremembo zakona, zdi pa se mi, da so instrumenti, ki bodo vplivali na posamezna
področja v naši republiki, premalo proučeni.
V zvezi z delitvijo bi pripomnil še, da bodo morale po občinah odpasti
nekatere dejavnosti, ki so bile že planirane. Dejstvo je namreč, da se prenašajo
navzdol na občine le pristojnosti, dočim se sredstva po proračunu ne zagotavljajo. Komune bodo morale zmanjšati davke privatnim obrtnikom in uskladiti
obveznosti s pravilno politiko do obrtne dejavnosti.
Glede na sredstva, s kakršnimi razpolagajo v komunah, se bodo tudi letos
negospodarske investicije slabo razvijale. Nekatere komune imajo namreč le
toliko sredstev, da lahko zadoste predpisanim zakonitim dajatvam, za ostale
dejavnosti pa nimajo razpoložljivih sredstev. Tudi v okviru teh zakonitih
pogojev, ki jih morajo izvrševati občine, so sredstva tako minimalna, da pri
nekaterih občinah ne krijejo niti najnujnejših potreb, na primer pri osnovnošolski dejavnosti.
Tovariši poslanci! Prepričan sem, da bo v sistemu financiranja proračunske
potrošnje treba že sedaj pripraviti za 1965. leto vse potrebne analize, da se bodo
pravočasno uskladile objektivne možnosti zajemanja dohodkov in pokrivanja
potreb vseh družbeno-političnih skupnosti na osnovi določb nove ustave in po
novih predpisih, ki naj zagotavljajo objektivno delitev družbenih sredstev.
V celoti se strinjam s predlogom proračuna za leto 1964 in bom zanj
glasoval.
Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za predloženi zakon o proračunu, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964. Ugotoviti bomo še morali, če je zakon v enakem
besedilu sprejel tudi Organizacijsko-politični zbor.
Prekinjam sejo in odrejam 30 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 11.50.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora in
prehajamo na obravnavo 9. točke dnevnega reda, to je na imenovanja
in razrešitve.
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da poročilo.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 136. in
140. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije
je komisija za volitve in imenovanja na svoji seji dne 24. 12. 1963 razpravljala:
1. o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se razreši predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Kolomana Balažica, da se razreši
sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Ladislava Pentka in sodnika
Okrožnega sodišča v Kranju Zvonimir j a Zalarja;
2. o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se izvoli za predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Jože Podlesek, dosedanji predsednik
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Občinskega sodišča v Murski Soboti, da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča
Štefan Poredoš, dosedanji sodnik Občinskega sodišča v Murski Soboti in da se
izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Koloman Balažic, dosedanji
predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Komisija za volitve in imenovanja je te predloge obravnavala in predlaga,
da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije:
1. razreši predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Kolomana Balažica, sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Ladislava Pentka in sodnika
Okrožnega sodišča v Kranju Zvonimirja Zalarja;
2. izvoli za predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Jožeta Podleska,
za sodnika Okrožnega sodnika v Murski Soboti Štefana Poredoša in za sodnika
Okrožnega sodišča v Ljubljani Kolomana Balažica.
Predsednik Tine Remškar: Slišali ste poročilo za volitve in imenovanja o tem, da se razrešijo:
Koloman Balažic kot predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Ladislav Pentek kot sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti in Zvonimir
Zalar kot sodnik Okrožnega sodišča v Kranju ter da se izvolijo za predsednika
Okrožnega sodišča v Murski Soboti Jože Podlesek, predsednik Občinskega
sodišča v Murski Sqboti, za sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Štefan
Poredoš, sodnik Občinskega sodišča v Murski Soboti, za sodnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani Koloman Balažic, predsednik Okrožnega sodišča v Murski
Soboti.
Dajem predlog sklepa v obravnavo. Zeli prosim kdo razpravljati o predloženem sklepu? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem
predlog na glasovanje. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
tjgotavliam da so:
1. razrešeni: Koloman Balažic kot predsednik Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, Ladislav Pentek kot sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti in
Zvonimir Zalar kot sodnik Okrožnega sodišča v Kranju in
2. da so izvoljeni: za predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Jože
Podlesek, predsednik Občinskega sodišča v Murski Soboti, za sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Štefan Poredoš, sodnik Občinskega sodišča v
Murski Soboti, za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Koloman Balažic,
predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
S tem je dnevni red 4. seje Republiškega zbora izčrpan. 5. sejo Republiškega
zbora sem sklical za jutri ob 9.30, ker pa je dnevni red 4. seje izčrpan,
predlagam, da bi se vršila 5. seja Republiškega zbora danes, takoj po končani
seji Organizacijsko-političnega zbora. Ce se s tem predlogom strinjate, se bo seja
predvidoma začela ob 12.30. Zaključujem 4. sejo Republiškega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 11. uri.)
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5. seja
(26. decembra 1963)
Predsedoval: Tine Remškar,
predsednik Republiškega zbora.
Začetek seje ob 12.25.
Predsednik Tine Remškar: Preden bi začel 5. sejo Republiškega
zbora, obveščam poslance Republiškega zbora, da je Organizacijsko-politični
zbor sprejel predložena zakona v enakem besedilu kot Republiški zbor.
S tem pričenjam 5. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije in
predlagam naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije;
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah.
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije.
Predlog zakona je Skupščini predložila posebna komisija, ki jo je Republiški zbor imenoval na svoji 3. seji. Predlog tega zakona obravnava poleg
Republiškega zbora tudi Organizacijsko-politični zbor. Zato predlagam, da bi
bila obrazložitev k predlogu tega zakona na skupni seji z Organizacijskopolitičnim zborom. Se zbor strinja s predlogom. (Poslanci se strinjajo. — Po
krajšem odmoru se je pričela skupna seja z Organizacijsko-političnim zborom.)
Predsedujoči Tine Remškar: S predsednikom Organizacijsko-političnega zbora sva se domenila, da bo vodil to sejo predsednik Republiškega zbora.
Zato prosim predstavnika komisije, kot predlagatelja zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije, da da k predlogu zakona ustno obrazložitev.
Dr. Marijan Brecelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o
izvedbi ustave Socialistične republike Slovenije je določil, da sprejme Skupščina
zakon o Ustavnem sodišču v teku šestih mesecev od dneva njenega konstituiranja. V tem zakonu je potrebno določiti dan, ko začne ustavno sodišče z
delom.
Republiški zbor naše Skupščine je 16. novembra imenoval posebno komisijo
za sestavo predloga zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije z nalogo, da
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predloži Skupščini predlog v odrejenem roku. Komisija se je v svojem delu
naslonila predvsem na podrobne teze, ki jih je v teku svojega večmesečnega
dela pripravilo Ustavno sodišče SR Slovenije, spremljala je delo ustreznih
organov Zvezne skupščine, ki so pripravljali predlog zakona o Ustavnem sodišču
Jugoslavije, in proučila mnenje in predloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri svojem delu pa se je prav tako oprla na mnenja, sugestije in predloge mnogih ustanov in organizacij naše republike in sicer Vrhovnega sodišča,
Višjega gospodarskega sodišča, Javnega tožilstva in Javnega pravobranilstva,
Republiškega sveta Zveze sindikatov za Slovenijov Pravne fakultete v Ljubljani,
Odvetniške zbornice Slovenije, Zveze društev pravnikov Slovenije ter na posamezne strokovnjake. Stališča in konkretni amandmaji, ki so jih dali pristojni
organi naše Skupščine, to je odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora, odbor za pripravo zakonskih in drugih predlogov Organizacijskopolitičnega zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine, so prav tako upoštevani v predlogu zakona, kakor je bil predložen Skupščini v prečiščenem
besedilu z dne 21. decembra letos. Tak način dela je omogočil, da so se kar
najbolj uskladila stališča tako glede principialnih vprašanj, kakor tudi glede
skoraj vseh podrobnosti, ki jih določa zakonski predlog.
Zvezna skupščina je sprejela zakon o Ustavnem sodišču Jugoslavije 21. decembra letos. Pri pregledu besedila tega zakona je naša komisija ugotovila
potrebo uskladitve našega zakonskega predloga še z nekaterimi posameznimi
določbami zveznega zakona, in sicer predvsem v toliko, kolikor gre za vprašanja, ki zadevajo sistem ustavnega sodstva. Te dodatne spremembe, skupaj z
nekaterimi stilističnimi in redakcijskimi popravki, so vsebovane v poročilu
naše komisije z dne 24. decembra, tako da sedaj predstavlja končni predlog
zakona o Ustavnem sodišču Slovenije prečiščeni tekst z dne 21. tega meseca,
dopolnjen s poročilom, o katerem sem govoril.
Komisija je predložila Skupščini pismeno obrazložitev zakonskega predloga.
Dovolite mi, da glede na pomen tega zakona dodam še kratko ustno dopolnitev.
Ustava Socialistične republike Slovenije je v posebnem poglavju uzakonila
načelna varstva ustavnosti in zakonitosti. Postavila je princip, da je varovanje
ustavnosti in zakonitosti dolžnost sodišč in drugih državnih organov, organov
družbenega samoupravljanja in dolžnost vsakogar, ki opravlja javne ali druge
družbene funkcije. Nova ustava ie želela to načelo izvesti do kraja ter teoretsko
in praktično tako izpopolniti sistem pravne varnosti, da ne bi morebitne razpoke
v pravnem sistemu samem in sila prakse v funkcioniranju državnega mehanizma
pustile odprta ali na pol rešena vprašanja zakonitosti vsega našega delovanja.
Zato je bilo potrebno, da se v državni in družbeni organizem, ki mu je poverjena naloga čuvarja zakonitosti, uvrsti še posebna visoko kvalificirana institucija
s posebnimi nalogami. Ta institucija naj kot predstavnik skupnih družbenih
interesov spremlja vse pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in
zakonitosti, naj svetuje, priporoča in posreduje kjerkoli in kadarkoli se pojavi
kršitev. Prav tako pa naj kot samostojen organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti neposredno poseže na tista področja, ki doslej še niso bila predmet
takšnega varstva po posebnem in na stvari neprizadetem organu. Zato je obogatila naš ustavni sistem nova institucija: ustavno sodišče.
V obširni razpravi, ki je spremljala priprave in samo sprejetje ustave, se
je, kakor pri vseh važnejših novih postavkah našega ustavnega sistema, zadržala
diskusija tudi pri pomenu in vlogi ustavnega sodišča. Ze takrat se je izčistilo
stališče, da ni zadostna za nadzorstvo ustavnosti zakonov in zakonitosti drugih
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splošnih aktov, samo iniciativa predstavniških teles, politično izvršilnih in
upravnih organov, ker bi bil ta nadzor dejansko le v lastnem delokrogu in
vrhu tega še arbitrarnega značaja. Ustavno sodstvo, kakor ga uvaja nova ustava,
pa tudi to področje v celoti izpolnjuje. V celoti zato,, ker že dosedanje civilno in
kazensko varstvo ter vpeljava upravnega spora pokriva vsa ostala področja.
Izpopolnitev v takem smislu in v takem obsegu je zlasti važna zato, ker je
razvoj družbenega samoupravljanja odprl široko polje splošnim samostojnim
aktom delovnih organizacij, to se pravi dejavnosti, ki globoko posega v sfero
pravic občanov, zagotovljenih z ustavo in zakoni. Zato je potreba po kontroli
zakonitosti toliko večja.
Ustavno sodišče ni sestavni del rednega ali posebnega sodstva in ni sodišče
nad sodišči. Zvezna ustava, kakor tudi vse republiške ustave, so mu dale poseben značaj, ki ga tudi težje primerjamo s podobnimi ustanovami v drugih
državah. V duhu naše ustave je ustavno sodišče vsekakor bolj del skupščinskega sistema, kakor pa čista sodna ustanova. Tak njegov značaj izhaja iz
funkcije, ki jo mora opravljati kot poseben in specializiran organ varstva ustavnosti in zakonitosti in se manifestira v odnosih, ki jih ustanavlja s Skupščino
in z družbeno-političnimi organi in organizacijami. V obrazložitvi osnutka
zvezne ustave je tovariš Edvard Kardelj poudaril, da bi bilo napačno smatrati
ustavno sodišče kot čisti sodni organ, ki bi samo statično, to je formalno-pravno
obravnaval nekatere pojave in probleme na področju ustavne ureditve. Njegova
naloga bo, da jih presoja pa objektivni družbeni in politični vsebini procesa,
iz katerega ti problemi in pojavi nastajajo. Iz takega pojmovanja vloge ustavnega sodišča logično izhaja tudi način njegovega dela. Dajalo bo pobude Skupščini in drugim družbeno-političnim organom, da bi se preprečevali formalnopravni konflikti in stremelo bo za tem, da se problemi, ki nastajajo na področju
družbenih odnosov in konkretna vprašanja kršitve ustavnosti in zakonitosti
rešujejo s sporazumevanjem in arbitražo.
Izhajajoč iz konkretnih določil, kakor jih vsebuje IX. poglavje ustave Socialistične republike Slovenije in glede na obrazloženo stališče o posebni vlogi
in o posebnem načinu dela ustavnega sodišča, želimo s pričujočim predlogom
uzakoniti samo tiste in toliko določb, kolikor smo jih danes, ko še ne razpolagamo z lastnimi izkušnjami v našem družbenem sistemu, sposobni zapisati.
Predloženi zakon je po svoji funkciji dopolnilnega značaja, to se pravi, dopolnjuje ustavo v okviru, kakor ga je ona sama postavila. V želji, da bi bilo
področje ustavnega sodstva s tem zakonom sistematično urejeno, so vanj v celoti
prevzete ustrezne ustavne določbe, ki se povezujejo z normami, katere zakon
na novo uvaja, in to v vprašanjih pristojnosti, postopka in učinka njegovih
določb. Toda zakon se ne spušča v podrobnosti in prepušča notranjo organizacijo
ustavnega sodišča in njegovega dela avtonomnemu urejanju sodišča samega, to
se pravi poslovniku in drugim splošnim aktom kot samostojnim odločitvam
ustavnega sodišča.
V splošnih določbah predloženega zakona se posebej poudarja, da je naloga
ustavnega sodišča, spremljati pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, posredovati Skupščini mnenja in predloge za izdajo zakonov
in za obvezne razlage zakonov, kakor tudi za druge ukrepe, ki so potrebni za
varstvo pravic samoupravljanja in drugih svoboščin ter pravic občanov in
organizacij. Posebej je naglašeno, da ima vsakdo pravico dati ustavnemu sodišču
pobudo za začetek postopka za ocenitev ustavnosti in zakonitosti predpisov in
drugih splošnih aktov. Prav tako sme vsakdo, čigar pravica samoupravljanja
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ali druga z ustavo določena temeljna svoboščina ali pravica je kršena s posameznim aktom ali opravilom — če ni z zakonom zagotovljeno drugo sodno
varstvo — predlagati, da ustavno sodišče začne postopek za varstvo take svoboščine ali pravice. Zakon obvezuje ustavno sodišče, da se opira pri svojem
delu na sodelovanje drugih državnih organov, organov samoupravljanja, organizacij in občanov in da obravnava njihova mnenja. Zagotavlja se princip
javnosti dela ustavnega sodišča. Dana je tedaj najširša možnost iniciative
organom, organizacijam in posameznikom, da bodisi sami sprožijo postopek za
ugotavljanje ustavnosti in zakonitosti splošnih in posamičnih aktov, oziroma
da dajo ustavnemu sodišču pobudo za sprožitev takega postopka.
Kakor je dana Ustavnemu sodišču Jugoslavije izključna kontrola kršitve
zvezne ustave oziroma zveznega zakona s predpisi ali s splošnimi akti drugih
organov, tako o kršitvi republiške ustave in republiških zakonov odloča izključno republiško ustavno sodišče. V skladu z našo federalno ureditvijo ni
med Ustavnim sodiščem Jugoslavije in Ustavnim sodiščem SR Slovenije instančnega odnosa. Odločitve ~ republiškega ustavnega sodišča so dokončne in
zato niso podvržene kontroli Ustavnega sodišča Jugoslavije. Sistem organizacije in delovanja ustavnega sodstva pa mora biti seveda postavljen na enaka
načela. Zato je tudi predlagana zakonska ureditev tega področja v republiki
analogna kot v federaciji in obratno, se pravi, med seboj je usklajena.
Zakonski predlog razčlenjuje pristojnosti ustavnega sodišča takole:
Na dve področji posega ustavno sodišče s svojo osnovno in originarno
funkcijo. Vsekakor bo osnovno in najširše področje aktivnosti ustavnega sodišča ocenjevanje ustavnosti republiških zakonov z republiško ustavo ter zlasti
ocenjevanje skladnosti vseh drugih predpisov in splošnih aktov republiških,
okrajnih in občinskih organov ter splošnih aktov delovnih in drugih samoupravnih organizacij z republiško ustavo, z republiškim zakonom in z drugimi
republiškimi predpisi. V ustavi je povedano, kdo sme zahtevati uvedbo takega
postopka, zakonu pa je dana možnost, da razširi krog upravičencev. V 21. členu
je razširjena ta pravica še na republiške sekretariate in druge samostojne
republiške organe — tu je mišljen tudi republiški javni pravobranilec, na Višje
gospodarsko sodišče SR Slovenije in na republiške zbornice, na organe družbeno-političnih skupnosti, ki imajo pravico zadržati izvršitev predpisa in drugega akta, ter na okrajne in občinske skupščine, ki vršijo obči nadzor nad
zakonitostjo dela delovnih organizacij. Prevladalo je namreč mnenje, da je tako
razširjen krog upravičencev, ki lahko zahtevajo uvedbo postopka, samo v
korist izvajanju splošnih načel o varstvu ustavnosti in zakonitosti.
Tu bi želel omeniti naslednje-: naš prvotni predlog je dopustil možnost, da
republiški upravni organ lahko sproži postopek za ugotovitev ustavnosti oziroma
zakonitosti predpisa Izvršnega sveta, zvezni zakon pa tega ne dopušča. Ker
smatramo, da moramo v našem sistemu enako tretirati odnos upravnega organa do Izvršnega sveta, je komisija sprejela odločitev zveznega zakona, ki
te pravice organom zvezne uprave ne daje niti nasproti Zveznemu izvršnemu
svetu niti nasproti republiškim izvršnim svetom.
Postopek v primeru neustavnosti zakona je predviden v načelu že v ustavi.
Ustavno sodišče ugotovi neustavnost, Skupščina pa je dolžna v šestih mesecih
to neskladje odpraviti. Če tega ne stori, preneha zakon veljati. Tudi tu je
nastalo vprašanje ali naj se od dneva, ko je ustavno sodišče ugotovilo, da republiški zakon ni v skladu z ustavo SR Slovenije, pa do dokončne odločitve Skupščine, uporabljajo določbe napadanega zakona ali ne. Zakon o Ustavnem so-
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dišču Jugoslavije se je postavil na stališče, da šele z dokončno odločitvijo
Skupščine preneha veljati zakon oziroma posamezno določilo v zakonu, ki je
bilo v nasprotju z ustavo. Komisija je mnenja, da ne bi bilo prav uvajati
v tem primeru drugačne principe, ker bi različna ureditev tega vprašanja lahko
ustvarila neenakost v pogledu pravic državljanov. Toda če imamo pred očmi
posredovalno funkcijo ustavnega sodišča in če upravičeno predvidevamo, da bo
Skupščina vselej in hitro reagirala na opozorila oziroma odločbe ustavnega
sodišča, potem mora praksa omenjeni dve stališči povsem zbližati.
To vse velja za postopek v primeru neustavnosti zakona. V vseh drugih
primerih pa ustavno sodišče samo predpis ali drug splošen akt neposredno
razveljavi ali odpravi. Sodišču je prepuščeno, da oceni glede na težo kršitve
in interes pravne varnosti o posledicah, kar je podrobno urejeno v 32. in naslednjih členih zakona. Razumljivo je, da v primeru razveljavitve zakona ali
drugega splošnega akta prenehajo veljati tudi predpisi, ki so bili izdani za
njegovo izvršitev, kakor tudi predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi.
Drugo osnovno delovno področje ustavnega sodišča je odločanje o individualnih aktih in dejanjih, s katerimi so kršene pravice samoupravljanja ali
druge z ustavo zagotovljene temeljne pravice. V teh primerih odloča republiško ustavno sodišče tudi takrat, če gre za kršitev zvezne ustave s posamičnim
aktom, razen če takega akta ni izdal organ federacije. Razemu se, da vse to
prihaja v poštev samo takrat, če ni z zakonom že zagotovljeno drugo sodno
varstvo, se pravi, če ni z zakonom predvidena pristojnost drugega sodišča. Kot
že rečeno, ustavno sodšče ni organ nad drugimi sodišči, ki so prav tako dolžna
varovati ustavnost in zakonitost. Predlog lahko vloži vsakdo, ki misli, da je
z aktom ali dejanjem prizadet, pa tudi organizacija, katere član je. Ustavno
sodišče odpravi, razveljavi ali spremeni izpodbijani akt oziroma prepove
dejanje.
Ustavnemu sodišču sta dodeljeni še dve pristojnosti, ki ne izhajata iz njegove osnovne funkcije, ampak sta zaradi primernosti dodeljeni njemu. Prva
je odločanje o sporih med družbeno-političnimi skupnostmi, in sicer med
republiko, okrajem in občino ter med okraji in med občinami in to glede njihovih pravic in dolžnosti, seveda če za kršitev spora ni z zakonom predvidena
pristojnost drugega sodišča. Druga njegova pristojnost pa je reševanje kompetenčnih sporov med rednimi sodišči na eni strani ter med republiškim, okrajnim, oziroma občinskim organom na drugi strani. S tem predlogom, da naj
bodo te pristojnosti dane republiškemu ustavnemu sodišču, se izpopolnjuje naš
dosedanji pravni sistem, ki na tem področju do sedaj ni dal ustreznega odgovora.
Glede postopka bi bilo potrebno reči samo to, da zakonski predlog ni
odgovoril na vsa morebitna vprašanja, ki spadajo na področje procesnih norm.
Ustavno sodišče je šele pred začetkom svojega dela in prav glede samega
postopka bo morala praksa povedati svoje. Zakonski predlog se je za enkrat
omejil samo na določena važnejša in specifična vprašanja, ki jih neposredno
urejuje, sicer pa je sprejel splošno pravilo, da naj se primerno uporabljajo
ustrezni predpisi drugih obstoječih procesnih zakonov. Zaradi značaja, ki ga
želimo dati ustavnemu sodišču v pogledu njegove posredovalne in arbitražne
funkcije, v pogledu spremljanja pojavov, ki so pomembni za uresničevanje
ustavnosti in zakonitosti, kakor v pogledu sodelovanja z drugimi organi in
organizacijami in pa zato, da se predmet oziroma problem, ki pride pred sodišče,
čimbolj prouči — zakonski predlog uvaja institucijo pripravljalnega postopka.
7
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Nadalje je osvojeno načelo, da sodišče vedno odloča kot celota in to praviloma
na obravnavi; na sejah pa samo v primerih, ki jih zakon izrecno navaja, in
sicer, ko gre za ugotovitev več ali manj formalnih t. j. procesualnih pogojev
za sprožitev postopka. Ker je v celoti sprejeto načelo javnosti dela ustavnega
sodišča, je zakon posebej predvidel, kako se objavljajo njegove odločitve.
Zakon o Ustavnem sodišču Jugoslavije je sprejel pomembno določbo, s
katero je razširil pravico voditi upravni spor. Do uskladitve zakona o upravnih
sporih z ustavo se namreč daje pravica izpodbijati končni posamezni akt, s
katerim je bila kršena z ustavo predvidena pravica samoupravljanja ali druga
osnovna pravica ali svoboščina, tudi takrat, kadar je po sedaj veljavnih zakonih
izključen upravni spor. Ta določba izpolnjuje splošno postavko nove ustave,
ki določno pravi, da mora biti zagotovljeno sodno varstvo vseh z ustavo predvidenih pravic samoupravljanja ter drugih osnovnih pravic in svoboščin. Ko
se bo uskladil zakon o upravnih sporih z ustavo, bo treba posebej določiti, v
katerih primerih kršitve teh pravic odločajo redna sodišča. Omenjena določba
zveznega zakona velja tako za zvezne zakone, kakor za republiške zakone. To
se pravi, kolikor je naša dosedanja republiška zakonodaja preprečevala voditi
upravni spor o omenjenih zadevah, je s tem spremenjena, in tako je varstvo
pravic občanov tudi na tem področju razširjeno. Ker gre za predmet zvezne
pristojnosti, zato naš zakonski predlog teh določb ne vsebuje.
Končno je treba poudariti še to, da je glede na pomembnost zakona predvideno, da prične veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu, Ustavno sodišče SR Slovenije pa bi začelo z delom 15. februarja. S tem bi bila dosežena
tudi skladnost s pričetkom dela Ustavnega sodišča Jugoslavije.
Predlagam, da Skupščina SR Slovenije po svojem Republiškem zboru in
Organizacij sko-političnem zboru sprejme predlog zakona o Ustavnem sodišču
SR Slovenije, kakor je bil predložen v besedilu od 21. decembra letos in dopolnjen v poročilu komisije za pripravo predloga zakona o Ustavnem sodišču
,SR Slovenije z dne 24. decembra letos.
Predsedujoči Tine Remškar: Slišali ste poročilo predsednika dr.
Marijana Breclja.
S tem zaključujem skupno sejo Republiškega in Organizacijsko-političnega
zbora. Ločeni seji obeh zborov se bosta nadaljevali takoj.
(Skupna seja je bila zaključena ob 12. uri, seja Republiškega zbora pa se
je nadaljevala ob 12.05.)

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora.
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je dal k predlogu zakona kot
pristojni odbor že pismeno poročilo. Prav tako je dala pismeno poročilo
k prždlogu zakona tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine. Iz pismenega
poročila komisije j a pripravo zakona sledi, da se komisija ne strinja s formulacijo vseh amandmajev, kakor jih je predložil odbor za organizacij sko-poli tična vprašanja. Poleg tega pa je ta komisija stavila vrsto amandmajev, o
katerih odbor na svoji seji še ni razpravljal. Zato prosim poročevalca odbora
za organizacijsko politična vprašanja, da k amandmajem predlagatelja pojasni
svoje stališče.
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Mitja Stupan: Predlog za spremembe in dopolnitve zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije, ki jih je odbor za organizacij skopolitična vprašanja Republiškega zbora sprejel na svoji 5. redni seji dne
17. decembra 1963, je hkrati z drugimi spreminjevalnimi predlogi dne 23. decembra 1963 obravnavala komisija za pripravo zakona o Ustavnem sodišču
Socialistične republike Slovenije na skupni seji z zakonodajno-pravno komisijo
Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Predlogi, navedeni pod točkami 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11. in 12. v poročilu
odbora z dne 18. decembra 1963, so bili v celoti sprejeti ter so prevzeti v končni
predlog zakona.
Predlog pod točko 1. glede sprememb besedila 1. člena je smiselno tudi
sprejet, vendar ne v predlagani formulaciji, kajti ob številnih pripombah k
temu členu je prišlo do nove rešitve, po kateri sta bila 1. in 2. člen prvotnega
zakonskega predloga združena, pri čemer je odpadla druga polovica besedila
prejšnjega 1. člena. Končno besedilo novega 1. člena je smiselno v skladu s spreminjevalnim predlogom.
Predlogi pod točko 2., 5. in 9. poročila niso bili sprejeti, pri čemer so bila
dana naslednja pojasnila:
K točki 2., da besedilo 15. člena, glede nadomeščanja predsednika sodišča,
v prvotni obliki zadostuje in tudi praktično ne bo povzročalo težav, kajti namestnika bo določilo sodišče z letnim razporedom poslov v skladu s poslovnikom,.
K točki 5. in 9., da sta formulaciji 25. in 41. člena tudi brez predlaganih
dopolnitev dovolj jasni.
Upoštevaje manjši pomen navedenih spreminjevalnih predlogov ter dana
pojasnila, odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora ne
vztraja pri teh predlogih za spremembe in dopolnitve. Odbor se strinja tudi z
ostalimi spremembami in dopolnitvami, ki jih je k predlogu zakona predložila
zakonodajno-pravna komisija in komisija za pripravo zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije.
Predsednik Tine Remškar: Želi dati ustno poročilo tudi predstavnik
zakonodajno-pravne komisije. (Ne.) Ce ne želi, pričenjam razpravo. Kdo želi
prosim besedo? (K besedi se prijavi poslanec Savo Šifrer.)
Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Uvedba ustavnega sodstva
kot posebnega inštituta za varstvo ustavnosti je pomembna novost našega novega ustavnega sistema. Medtem ko številne spremembe v našem političnem
in pravnem sistemu, ki jih je uresničila nova ustava, predstavljajo v glavnem
nadaljevanje razvoja in preobrazbe že obstoječih inštitutov, pa se z ustanovitvijo
ustavnih sodišč uvaja nov inštitut, ki ga doslej nismo imeli.
Zakon o upravnih sporih iz leta 1962 je sicer vpeljal sodno kontrolo zakonitosti upravnih aktov, to je konkretnih in individualnih aktov, vendar pri
ugotavljanju zakonitosti upravnih aktov sodišča niso mogla ocenjevati ustavnosti zakonov. Kontrola ustavnosti zakonov je bila pridržana izključno Ljudski
skupščini. Po predlogu zakona, ki je danes pred nami, pa ta funkcija prehaja
na ustavna sodišča. Na prvi pogled bi se utegnil pojaviti pomislek, češ ali ni
postavljeno ustavno sodišče nad Skupščino samo s tem, da se mu da pravica
ocenjevati ustavnost zakonov, to je aktov Skupščine kot najvišjega organa oblasti. Pri odgovoru na to vprašanje je treba izhajati iz dejstva, da je tudi
skupščina, tako republiška kot zvezna, čeprav je najvišji organ oblasti, vendarle7«
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omejena pri svoji zakonodajni funkciji. Skupščina lahko namreč deluje le v
okviru ustave, pri čemer izvršuje tiste družbene funkcije republike, ki so
določene z ustavo. Zato kontrola ustavnosti zakonov, ki jo bo opravljalo
ustavno sodišče, ni nezdružljiva s položajem in vlogo skupščine.
Seveda pa obstoji bistvena razlika med kontrolo ustavnosti zakonov na eni
strani in kontrolo ustavnosti in zakonitosti drugih splošnih aktov na drugi
strani, in ta razlika prihaja do polnega izraza v predloženem zakonskem predlogu. Ce ustavno sodišče ugotovi, da predpis ali drug splošen akt, ki ga ni izdala
skupščina, ni v skladu z ustavo, ga lahko odpravi in razveljavi. Bistveno pa je
drugačen položaj v primeru, če ustavno sodišče ugotovi, da zakon, torej akt
Skupščine ali drug njen splošen akt ni v skladu z ustavo. V takem primeru
ustavno sodišče zakona ne more odpraviti ali razveljaviti, marveč le ugotovi
dejstvo neustavnosti. Ustava sama določa, da morajo biti republiški zakoni
v skladu z ustavo in da mora skupščina uskladiti zakon z ustavo, oziroma to
neskladje drugače odpraviti, če ustavno sodišče ugotovi njegovo neskladnost
z ustavo. Ce tega skupščina v 6 mesecih ne stori; zakon oziroma drug splošni
akt preneha veljati. To pomeni, da v takem primeru preneha veljati zakon
ali drug splošen akt skupščine na podlagi izrecne ustavne norme, ne pa na
podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki samo ugotovi neskladnost zakona z ustavo
in je torej taka njegova odločba le deklarativnega značaja. Ta pa hkrati tudi
pomeni, da ustavno sodišče ni organ, ki bi bil nad skupščino.
Na drugi strani pa je treba poudariti, da je ustavno sodišče samostojen
republiški organ, kar je posebej podčrtano v ustavi in zakonskem predlogu.
Čeprav skupščina izvoli ustavno sodišče, to sodišče ni organ skupščine v ožjem
smislu te besede. S praktičnega stališča se zdi posebno važno za pravilno funkcioniranje ustavnega sodišča v ocenjevanju ustavnosti in zakonitosti, da se kolikor je mogoče na široko določi krog upravičencev, ki smejo inicirati uvedbo
postopka pred ustavnim sodiščem. Ce bi se ta krog določil preozko, bi obstajala
nevarnost, da se delo ustavnega sodišča preveč zoži in na ta način omrtviči.
Predlog zakona, ki je pred nami, je v tem pogledu zlasti v primerjavi z
ustavnimi sistemi drugih držav izredno širok, kar je povsem v skladu z našim
družbeno-političnim sistemom. Poleg upravičencev, ki so našteti v 21. členu
zakonskega predloga, lahko postopek brez omejitve sproži ustavno sodišče
po lastni iniciativi. Ta pravica močno razširja možnosti za uvedbo postopka.
Posebno tisti, ki sicer niso upravičeni, da neposredno sprožijo postopek, tako
da ustavno sodišče mora o stvari odločiti po obravnavi, lahko vedno opozorijo
ustavno sodišče, če menijo, da posamezni predpis ali splošni akt ni v skladu
z ustavo ali z zakonom.
V zakonskem predlogu je izredno poudarjena pravica vsakogar, da ustavnemu sodišču da pobudo za uvedbo postopka, seveda pa je prepuščeno oceni
ustavnega sodišča samega, ali bo uvedlo postopek ali ne. Bilo bi tudi nepravilno
uzakoniti dolžnost ustavnega sodišča, da izvede postopek v vsakem primeru,,
kadar se kdorkoli nanj obrne, torej tudi v primeru očitne neopravičenosti
zahtevka, ker bi se v takem primeru ustavno sodišče moralo ukvarjati z zadevami, za katere ne bi bilo pristojno in kjer je neutemeljenost zahtevka očitna.
Zato je edino pravilna rešitev, ki jo osvaja tudi zakonski predlog, namreč,
da se določi ožji krog upravičencev, na katerih predlog ustavno sodišče mora
postopati, v vseh drugih primerih pa naj ustavno sodišče samo oceni, ali
obstoje pogoji za uvedbo postopka.
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Predlog zakona daje ustavnemu sodišču še neko možnost, preden začne
oziroma preden do kraja izpelje postopek za oceno ustavnosti. Ustavno
sodišče namreč lahko samo opozori skupščino družbeno-politične skupnosti ali
drug organ oziroma organizacijo, naj odpravi neskladnost svojega predpisa
ali drugega splošnega akta z ustavo oziroma z zakonom. Praksa bo verjetno
pokazala, da je to zelo prožna in koristna zakonska določba, katere se bo
ustavno sodišče nedvomno v obilni meri posluževalo, predvsem v lažjih in
očitnih primerih kršitve ustave oziroma zakona. Taka določba je prav gotovo
potrebna, saj nima smisla izpeljati celoten postopek, če se isti učinek da doseči
na enostavnejši in hitrejši način. Postopek pa bo seveda treba izvesti, če
prizadeti organ ne bo reagiral na opozorilo ustavnega sodišča in v primernem
roku nezakonitega predpisa ne bo spravil v sklad z zakonom.
Postopek, po katerem bo ustavno sodišče poslovalo, v zakonskem predlogu
ni podrobneje obdelan, marveč so v glavnem postavljena le nekatera temeljna
načela. Podrobnejša procesna pravila se bodo izoblikovala v praksi. Sestavljale!
zakonskega predloga si iz razumljivih razlogov niso mogli dosti pomagati s
podrobnejšimi določili obstoječih procesnih zakonov, kajti postopek pred ustavnim sodiščem se v marsičem razlikuje od drugih postopkov. Upravni spor o
ustavnosti in zakonitosti kakega predpisa se ne vodi neposredno med strankama,
ki postavljata nasprotujoče si zahtevke, s katerimi svobodno razpolagata, sodišče pa razsodi, katera od teh strank ima prav. V postopku pred ustavnim
sodiščem ne gre za spor med strankami in zato v ustavnem sporu govorimo
o udeležencih in ne o strankah, in sodišču ne gre za to, da ugodi zahtevi enega
ali drugega udeleženca, marveč za to, da ugotovi skladnost predpisa z ustavo
oziroma z zakonom. Ce npr. predlagatelj v sporu o oceni ustavnosti predpisa
izpodbija samo nekatere določbe tega predpisa ali izpodbija predpis smo iz
določenih razlogov, se ustavno sodišče ne bo moglo omejiti samo na navedbe
predlagatelja, pač pa bo moralo v celoti raziskati ustavnost oziroma zakonitost predpisa. Pri takem načinu dela pa je bolje prepustiti ustavnemu sodišču,
da samo določi in utrdi taka pravila za postopek, kakršna bo praksa pokazala,
da so najuporabnejša. S tem se tudi zakonski predlog izogne nevarnosti, da z
naprej določenimi pravili, ki ne temeljijo na izkustvu, ovirajo delo sodišča.
Predsednik Tine Remškar: K besedi se je prijavil poslanec dr. Josip
Globevnik.
Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Tovariš predgovornik se
je v svoji diskusiji ozrl predvsem na odnos ustavnega sodišča nasproti Skupščini.
Jaz bi se v svoji razpravi omejil na drugo vprašanje, ki ni prav nič manj
delikatno, namreč na vprašanje odnosa ustavnega sodstva do rednega sodstva,
do dela drugih sodišč.
Kot je bilo že ugotovljeno v ekspozeju tovariša predsednika naše komisije
za pripravo predloga zakona, smo z uvedbo ustavnega sodstva dobili poseben
neodvisen organizem — ki je v bistvu sodnega značaja, zato tudi naziv ustavno
»sodišče« — na področju ustavnosti zakonov in kontrole zakonitosti zakonskih
predpisov in drugih splošnih aktov. Doslej je bila to, kot je že poudarjeno v
ekspozeju, kontrola v lastnem delokrogu predstavniškega telesa oziroma izvršilno-političnih oziroma upravnih organov, ki je bila v osnovi arbitražna:
Uvedba ustavnega sodstva predstavlja zato najdaljši domet v varovanju pravic
občana ter delovnih in drugih organizacij. Najdaljši zato, ker podreja ustavno-
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sodni kontroli tudi samo pravno normo, ne pa le pravilnost njene uporabe
v konkretnem primeru, kar je naloga drugostopnega upravnega organa v upravnem postopku oziroma drugostopnega sodišča ali tretjestopnega sodišča v sodnem postopku.
Uvedba ustavnega sodstva dokazuje ne le notranjo stabilizacijo in moč
našega političnega sistema socialistične demokracije, ampak še posebej skrb
za to, da bo človek, ki je po novi ustavi njeno izhodišče, ki je postavljen kot
nosilec in hkrati upravljalec družbenih odnosov, varovan v svojih pravicah,
ki jih zagotavlja ustava oziroma zakon, tudi pred možnimi neustavnimi posegi
najvišjih organov oblasti, se pravi samih skupščin, in seveda toliko bolj tudi
pred nezakonitimi predpisi drugih organov oziroma pred nezakonitimi splošnimi
akti lastnih organov družbenega samoupravljanja v delovnih organizacijah.
Specifičnost in hkrati učinkovitost te ustavno-sodne kontrole je v tem,
da se odločitvam ustavnega sodišča kot organa te kontrole daje v načelu
kasatorna funkcija. Ustavno sodišče namreč nezakonit podzakonski predpis ali
drugi splošni akt kasira, to je neposredno razveljavi oziroma odpravi. Tudi
v primeru, če ustavno sodišče s svojo odločbo ugotovi, da zakon ali drug splošni
akt Skupščine ni v skladu z ustavo oziroma zakonom, pa Skupščina v roku
šestih mesecev potem, ko je ustavno sodišče to ugotovilo, tega neskladja ne
odpravi, ima takšna ugotovitev sama za sebe za posledico, da akt Skupščine
preneha veljati — seveda preko instrumenta same ustavne norme, da ima
ta akt ustavnega sodišča tako posledico.
Prav v tem pa je razlika med funkcijo ustavnega sodišča in vsakega drugega sodišča, ki naj ga v nadaljnjem na kratko označujem kot redno sodišče.
Predmet odločanja rednega sodišča ni samo pravna norma, ampak je to njena
uporaba na konkreten primer. Sodišče mora biti pri tem neodvisno. Zato je
tudi o vprašanju glede mesta sodstva v naši družbeni ureditvi, in v dilemi,
ali so sodišča organi družbeno-političnih skupnosti ali ne, v ustavni diskusiji
je prevladalo stališče, ki je našlo svoj odraz tudi v sami ustavi. Sistem pravosodja je obdelan v posebnem poglavju, izven poglavja o družbeno-političnih
skupnosti — čeprav obstoje seveda določeni medsebojni odnosi sodišč s temi
skupnostmi in čeprav obstoji splošna politična odgovornost sodišč pred družbo
za njihovo delo. V ustavi je bilo postavljeno načelo, da se sodna funkcija — kot
pravi ustava — »izvršuje v enotnem sodnem sistemu« (132. člen ustave Jugoslavije), ter načelo, da »so sodišča pri izvrševanju sodne funkcije neodvisna in
sodijo po ustavi in zakonu« (136. člen iste ustave). Njihova potrebna neodvisnost
pa bo, med drugim, zagotovljena takrat, če bo kontrola njihovih odločitev
ostala v okviru pravosodnega sistema, se pravi, če bo le to pristojno sodišče
— bodisi ob pritožbi oziroma ob uporabi drugega pravnega sredstva ■— smelo
spremeniti, odpraviti ali razveljaviti sodno odločbo. Prav to načelo je in prav
s temi besedami statuirano v 139. členu ustave Jugoslavije. Še posebej je skrb
za ustavnost in zakonitost kot drugim državnim organom, z ustavo naložena
tudi sodiščem (146. člen ustave Jugoslavije), kot je bilo že poudarjeno v
ekspozeju.
Iz povedanega bi, tovariši poslanci, napravil dvojni zaključek:
Prvič, z uvedbo ustavnega sodstva se funkcija rednih sodišč v ničemer ne
spreminja. Sodišča ostanejo organi sojenja; sodijo po ustavi in zakonu. Sodišče
ob presoji konkretnega primera, ki ga zakon ni uredil, neposredno uporabi
normo ustave. Na zakon bo sodišče kot doslej tudi v bodoče vezano, in ne more
ocenjevati njegove ustavnosti; to je v pristojnosti ustavnega sodišča. Če se
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bo tak primer pojavil pred sodiščem, bo lahko prek ustreznega vrhovnega
sodišča v federaciji oziroma prek vrhovnega ali višjega gospodarskega sodišča
v republiki sprožen ustavni spor pred ustavnim sodiščem o ustavnosti zakona.
Samo v enem primeru bo to lahko napravilo redno sodišče samo, v primeru
namreč, ko bi bil republiški zakon v nasprotju z zveznim zakonom, ker se v
takem primeru že po sami določbi 148. člena ustave Jugoslavije, do odločitve
ustavnega sodišča Jugoslavije neposredno uporablja zvezni zakon.
Kjer pa je redno sodišče vezano le na ustavo in zakon, lahko v konkretnem
primeru ocenjuje zakonitost podzakonskega akta ter njegovo uporabo samostojno odkloni, če smatra, da tak akt ni v skladu z zakonom, ter neposredno
uporabi zakonsko normo. Učinek takšne sodbe deluje seveda le za tisti primer,
ki je njen predmet, ne pa nasploh. Seveda pa se tudi v takem primeru po že
omenjeni poti lahko sproži ustavni spor pred ustavnim sodiščem. Tako je to
vprašanje urejeno v skladu z zakonom o sodiščih iz leta 1954, in mislim, da
bo tako ostalo'tudi po reviziji tega zakona zaradi njegove uskladitve z ustavo.
To je prvi sklep, ki bi ga napravil.
Drugi sklep pa bi se glasil, da ustavno sodišče v nobenem oziru ni organ
nad rednimi sodišči, kar je bilo že poudarjeno. Sodbe in sklepi rednih sodišč
ne morejo biti predmet kontrole ustavnega sodišča. V ustavni diskusiji, zlasti
pa ob sami pripravi predloga zakona o ustavnem sodišču Jugoslavije, pa deloma tudi predloga zakona, ki je danes pred vami, so obstajale močne težnje,
da bi se takšna kontrola vzpostavila, vsaj v primerih, ko je bila s pravnomočno sodbo rednega sodišča kršena pravica samoupravljanja ali kakšna druga
z ustavo zagotovljena temeljna pravica občana. Bili so potrebni veliki napori
in dobro utemeljeni razlogi, da so bile takšne težnje, ki niso združljive — po
mojem mnenju — z mestom in samostojno vlogo rednih sodišč v našem političnem sistemu, zavrnjene. Če bi se dogodil primer, da bi bila s sodbo sodišča
kršena pravica in zoper to sodbo več ne bi bilo rednega ali pa tudi izrednega
pravnega sredstva po dosedanji ureditvi, potem bo treba znotraj samega pravosodnega sistema poiskati instrumente, da vrhovno sodišče po izredni poti
izvrši remeduro in takšno sodbo spremeni, ne pa prenašati to celotno kontrolo
na področje ustavnega sodstva. Kolikor to z dosedanjimi predpisi, ki urejajo
sodno proceduro, še ni v celoti zagotovljeno, bomo ob reviziji teh zakonov, to
se pravi procesnih zakonov, morali poiskati ustrezne nove rešitve. Vrhovnemu
sodišču Jugoslavije oziroma republike pa moramo — prav v enaki meri kot
ustavnemu sodišču Jugoslavije oziroma ustavnemu sodišču republike — zaupati,
da bo ob vseh omenjenih primerih znalo in hotelo varovati ustavnost oziroma
zakonitost.
Posledica takšnega koncepta, tako ustave kakor tudi samega zakona o
ustavnih sodiščih, je tudi rešitev, da ustavno sodišče ne bo moglo priti v položaj,
da bi interveniralo v primerih kršitve ustave ali zakona, če je z zakonom
zagotovljeno drugo sodno varstvo, to se pravi, če je s pozitivno ureditvijo
določena pristojnost rednega sodišča. Drugačna praktična rešitev tega vprašanja
v zakonu o ustavnem sodišču, ki se je tudi nakazovala, bi nujno pripeljala do
nove instance nad celotnim sistemom rednega sodstva, kar pa bi bilo, kot
sem že poudaril, v nasprotju s konceptom ustave o vlogi in samostojnem mestu
pravosodnega sistema, ki se z novo ustavno ureditvijo v osnovi nista v ničemer
spremenila. Imela bi lahko v praksi za posledico čisti tako imenovani »detournment de pouvoir«, ki bi se izvršil od pravosodja na politično polje. Ustavno
sodišče namreč, kakor bo po svoji osnovni funkciji le posebno sodišče, ki bo
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presojalo skladnost pravnih norm in eventualno neskladje odpravljalo, vendar
ne bo, kot je bilo pravilno poudarjeno že v ekspozeju, pravosodni organ v
ožjem smislu te besede. V naših pogojih ustavno sodišče, kot pravi tovariš
Kardelj, »ne bo samo formalno-pravno obravnavalo nekatere pojave in probleme, ampak jih bo presojalo po objektivni družbeni in politični vsebini procesa,
iz katerih ti problemi in pojavi nastajajo«.
Glede na vse povedano menim, da je predlog zakona našel najustreznejšo
rešitev tega delikatnega in zelo spornega vprašanja. Tako ustavnemu kakor
tudi rednemu sodstvu je določena povsem pravilna vloga, in kar je še važnejše,
povsem pravilno mesto, ki jima gre v našem sistemu varstva ustavnosti irL
zakonitosti, ali z drugimi besedami, varstva pravic občana delovnih in drugih
samoupravnih organizacij ter družbeno-političnih skupnosti.
Ustavno sodišče rešuje končno tudi, kot je bilo omenjeno v ekspozeju, spore
o pristojnosti med sodiščem na eni strani ter med drugimi organi republike,
okrajev in občin na drugi strani. To pa seveda nima ničesar skupnega z
vprašanjem, ki sem se ga lotil in ki sem ga v razpravi skušal obrazložiti. V
tem primeru namreč ne gre za odločanje o stvari sami, ampak gre šele za
določitev organa, ki bo odločal. Za to odločitev pa je kot najprimernejši organ
prav ustavno sodišče.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Francka Strmole.
Francka Strmole: Tovariši in tovarišice poslanci! Z današnjim
sprejemom zakona o ustavnem sodišču SR Slovenije bomo napravili velik in
krepak korak na poti uresničevanja naše ustave. Pri tem ne mislim na formalno
uresničitev tiste določbe ustave, ki nas obvezuje sprejeti tak zakon. S sprejemom tega zakona bo dana osnova za začetek dela ustavnega sodišča v naši
republiki, katerega osnovna naloga je varovati ustavnost in zakonitost v skladu
z ustavo in zakoni.
Ustavnost in zakonitost so namreč dolžna varovati tudi redna sodišča,
državni organi, organi družbenega samoupravljanja in vsi, ki opravljajo javne
ali druge družbene funkcije. Ustavno sodišče pa jo bo varovalo še posebej kot
samostojen organ. S položajem, ki ga ima ustavno sodišče v naši družbeni in
politični ureditvi po ustavi, pa ni združljivo formalno varovanje ustavnosti in
zakonitosti v smislu črke ustave. Tudi iz predloga zakona izhaja, da bo ustavno
sodišče zelo živ, dinamičen organizem, ki bo varoval ustavnost in zakonitost
v smeri nadaljnjega razvijanja našega ustavnega sistema v duhu ustave. Tako
fiziognomijo in delovanje ustavnega sodišča pa naravno zahteva tudi njegovo
delovno področje.
Navedla bom samo en primer, ki kaže na to. Po 5. členu predloženega
zakona začne ustavno sodišče postopek za varstvo pravice samoupravljanja ali
druge z ustavo določene temelje svoboščine ali pravice, če je ta kršena s
posamičnim aktom ali opravilom, pa ni zagotovljeno z zakonom drugo sodno
varstvo. Praviloma pa niso z zakonom sodno varovane tiste pravice, ki so v
fazi nastajanja, oziroma so se komaj izoblikovale, tako da jih še nismo uspeli
z zakoni zavarovati.
Tako situacijo lahko lepo ilustriramo na pravici samoupravljanja. Pravica
samoupravljanja kot najobsežnejša temeljna pravica občana, ki je rezultat,,
lahko bi rekla, naše današnje zgodovine, je še vedno v razvoju, saj jo ustava
definira tako, da našteje le nekatere pravice, ki jo tvorijo, npr. pravica do
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upravljanja delovne organizacije, do organiziranja proizvodnje, pravica do razporejanja dohodka itd. — brez omejitve. Se več! Tako ustava omogoča in tudi
direktno obvezuje vse naše družbeno-politične sile, da to osnovno socialistično
pravico delovnega človeka, pravico samoupravljanja, dalje razvijamo in krepimo. V statutih delovnih organizacij, ki bodo najširša osnova za našo dnevno
samoupravno prakso, bo ta* pravica konkretizirana v skladu s stopnjo ekonomskega in družbenega razvoja posamezne delovne organizacije. Statuti delovnih organizacij pa bodo kot splošni akti podvrženi presoji ustavnosti in
zakonitosti s strani ustavnega sodišča. Kako pomembna je funkcija ustavnega
sodišča na tem področju, mi zaradi tega ni treba posebej podčrtavati. Ustavno
sodišče bo s svojimi odločitvami, ki bodo javne oziroma objavljene, na tak način
lahko vplivalo kot zelo pomemben faktor na razvoj samoupravljanja pri nas.
Aktiven in ustvarjalen odnos ustavnega sodišča do ustave in s tem do
družbenega življenja pa je posebej poudarjen v 3. členu predloga zakona, ki
nalaga ustavnemu sodišču dolžnost spremljati pojave, pomembne za uresničevanje zakonitosti in ustavnosti pri nas. Na osnovi takega spremljanja in analiziranja družbenih pojavov lahko daje ustavno sadišče Skupščini mnenja in
predloge za izdajo zakonov, za njihovo razlago, pa tudi predloge za druge
ukrepe. S tem je aktivna vloga ustavnega sodišča v našem družbenem življenju, za razliko od podobnih institucij v drugih družbenih sistemih, jasno
izražena. Živ stik ustavnega sodišča z družbenim dogajanjem pa zagotavlja
tudi metoda njegovega dela, saj se bo sodišče pri svojem delu opiralo na sodelovanje širokega kroga organov samoupravljanja, organizacij občanov itd.,
obravnavalo bo njihova mnenja in podobno. Tudi sestav sodišča in ves postopek
sodišča je daleč od kabinetnega načina dela.
Jamstvo, da bo ustavno sodišče s svojim delovanjem reševalo resnične
konflikte v našem družbenem razvoju in na ta način prispevalo k utrjevanju
socialističnih samoupravnih odnosov med. ljudmi, pa je podano tudi v pravici
vsakega občana, da lahko pred ustavnim sodiščem sproži postopek.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati o predloženem
zakonu? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče, zaključujem razpravo in dajem
predlog zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije na glasovanje. Kdor je za
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon o Ustavnem
sodišču SR Slovenije soglasno sprejet.
Hkrati obveščam Republiški zbor, da je predlog zakona v enakem besedilu
sprejel tudi Organizacijsko-politični zbor.
S tem prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih
zadevah.
Izvršni svet je predlog zakona pismeno že obrazložil. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? Prosim.
Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke! Tovariši poslanci! Predloženi zakon je v nekem smislu zaključna faza utrjevanja komunalnega sistema
na področju uprave.
V prvih povojnih letih je bil okraj temeljna politično-teritorialna enota
in je imel pomembno funkcijo v sistemu ljudske oblasti. Urejal je operativno
in neposredno važna vprašanja na vseh področjih družbenega življenja in
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opravljal večino upravnih zadev na prvi stopnji. S temeljnim zakonom o gospodarjenju z državnimi gospodarskimi podjetji in višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih iz leta 1950 se je začel spreminjati dotedanji
ustavni red. Ta zakon je uvedel novo obliko samouprave, delavsko samoupravljanje. Uveljavil je sistem socialistične gospodarske demokracije kot temelj
družbene in državne ureditve.
Ustavni zakon iz leta 1953 pa je postavil načela politične samouprave
delovnih ljudi v občini in okraju in postavil ljudske odbore za temeljne organe
politične samouprave. Postavljeni so bili temelji za uvedbo komunalnega sistema. Pravni izraz komunalnemu sistemu, to je položaju in strukturi lokalne
samouprave, pa je dal splošni zakon o ureditvi občin in okrajev iz leta 1955
s spremembami in dopolnitvami v letu 1957. Občina in okraj sta postala
lokalni samoupravni organizaciji in hkrati del enotne družbene in politične
ureditve Jugoslavije, Občina je temeljna celica tega enotnega družbenega organizma in ji pripada upravljanje vseh družbenih zadev, ki niso po zakonu dane
v pristojnost višjim enotam.
Po tej ureditvi je ostal tudi okraj družbenoekonomska skupnost, samostojna organizacija samouprave na teritorialni podlagi, namreč samouprava
prebivalcev in skupnost občin. Vendar pa je občina z urejevanjem komunalnega
sistema vedno bolj postajala temeljna družbeno-politična skupnost občanov
in temeljna družbeno-politična organizacija.
Na občino so se v čedalje večjem obsegu prenašale nove družbene naloge,
med njimi tudi številne izvršilne in upravne zadeve. Okraji pa so postajali
predvsem drugostopni organi v upravnih zadevah in vse bolj prevzemali koordinacijske in usklajevalne funkcije v razmerju do občin. Tako so zvezni in
republiški zakon o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov iz leta 1955
s spremembami in dopolnitvami iz leta 1957 in pa ustrezne zvezne in republiške uredbe prenesle od okrajnih ljudskih odborov na občinske ljudske odbore
številne in pomembne zadeve, posamezni predpisi pa so šli tako daleč, da so
pravzaprav praktično skoraj vse upravne zadeve že prenesene.
Nova zvezna in republiška ustava ne prinašata glede mesta in vloge občine
v našem političnem sistemu nekih načelno novih sprememb, marveč le utrjujeta že vzpostavljene odnose in dajeta osnovo za nadaljnji razvoj komunalnega
sistema. Za ta razvoj pa je potreben še nadaljnji prenos pristojnosti okrajev
na občine, kolikor še obstajajo po veljavnih predpisih.
Po določbah 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave so bile na
splošno prenesene vse upravne zadeve po zveznih predpisih od okrajnih na
občinske organe. Izjemoma so bile pridržane v pristojnosti okrajnih organov
inšpekcijske zadeve in pa zadeve s področja organov za notranje zadeve —
slednje pa le začasno, dokler ne bo v določenem 6-mesečnem roku, z zveznim
predpisom določeno, katere od teh zadev ostanejo še naprej v pristojnosti
okrajev.
Razen tega se s temi določbami pooblaščajo republike, da lahko s svojimi
zakoni določajo, katere zadeve nadzorstva nad zakonitostjo dela zavodov po
zveznih predpisih se prenesejo na občinske organe, oziroma katere ostanejo še
naprej v pristojnosti okrajnih organov.
Republiški zakon o izvedbi ustave je prenesel z določbo 16. člena na splošno
vse upravne zadeve po republiških predpisih od okrajnih na republiške organe.
Izjemoma pa so bile pridržane v pristojnosti okrajnih organov inšpekcijske
zadeve, zadeve s področja organov za notranje zadeve in zadeve nadzorstva
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nad zakonitostjo poslovanja zavodov, to pa le začasno, dokler ne bo v določenem 6-mesečnem roku z republiškim zakonom določeno katere od naštetih
zadev ostanejo še naprej v pristojnosti okrajnih organov.
Z izdajo zveznega zakona o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih upravnih
organov za notranje zadeve na občinske upravne organe za notranje zadeve je
bilo v zveznem merilu to vprašanje rešeno. Po določbah tega zakona so ostale
v pristojnosti okrajnih organov za notranje zadeve upravno pravne zadeve iz
zveznih predpisov o gibanju na meji, obmejnem pasu, o lovu in ribolovu ter
setvi kultur v obmejnem pasu, o prebivanju in gibanju tujcev, o potnih listinah
in pa posamezne zadeve iz zakona o društvih, zborovanjih in drugih javnih
shodih, ter iz zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
Da bo vprašanje pristojnosti v smislu navedenih zakonskih določb urejeno
tudi v republiškem merilu, je treba s tem zakonom določiti, katere od začasno
pridržanih inšpekcijskih zadev po republiških predpisih in pa zadev s področja
organov za notranje zadeve ter zadev nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja
zavodov ostanejo še nadalje v pristojnosti okrajnih organov.
Predlog zakona je bil sestavljen na podlagi predlogov republiških upravnih
organov, ki so poprej konzultirali tudi okrajne organe in preko njih občine.
Od vseh zadev, ki naj bi še naprej ostale v pristojnosti okrajev, jih je razmeroma
malo, že zaradi tega, ker je bilo odločanje o takih zadevah na prvi stopnji že
s posameznimi novejšimi predpisi dano v pristojnost občinskih organov.
Na področju notranjih zadev po republiških predpisih sploh ni takih zadev,
ki naj bi ostale okraju. Na področju inšpekcij prihaja v poštev edinole urbanistična inšpekcija, ker so bile službe drugih inšpekcij urejene z zveznimi predpisi. Zadeve teh inšpekcij ostanejo že po zakonu o izvedbi ustave v pristojnosti
okrajnih organov.
Na področju nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov prihajajo v
poštev le trije primeri, ki naj bi še v naprej ostali v pristojnosti okrajnih
organov, in sicer iz republiških predpisov nadzorstvo nad zakonitostjo dela
poklicnih gledališč, iz zveznih predpisov pa nadzorstvo nad delom založniških
podjetij in drugih, ki izdajajo posamezne publikacije, ter primer nadzorstva
nad zakonitostjo dela in aktov skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja na območju mesta, ki je razdeljeno na občine.
Morda bi na kratko omenil razloge, zakaj je prevladalo mnenje, da naj
te zadeve še naprej ostanejo v pristojnosti okrajev. Urbanistična inšpekcija po
svojem sestavu, po svojih funkcijah in nalogah, v bistvu ni inšpekcija kot so
druge inšpekcije, ampak je neka strokovna služba, ki ne nadzoruje toliko izvrševanja zakonov po delovnih organizacijah in po občinah, temveč nadzoruje
predvsem občinske organe glede izdajanja odločb o lokaciji, daje urbanističnim
organom občine strokovno pomoč, sodeluje z občinami pri izdelavi urbanističnih
projektov, opozarja prizadete organe na potrebo po zavarovanju zemljišč, po
zavarovanju kulturnih spomenikov, po zavarovanju pokrajinskih predelov in
pokrajinskih znamenitosti in sodeluje na razpravah o lokaciji in razpravah
o izdajanju gradbenih dovoljenj. Torej, vse to so strokovne zadeve, ki se ne
tičejo neposredno občanov, oziroma se jih tičejo le posredno in so v bistvu,
lahko bi rekel, neke vrste strokovna medobčinska služba.
Podobno je pri gledališčih. Nadzor nad organi gledališč, to je nad gledališkim svetom, upravnim odborom in upravnikom, zadeva akte, ki jih izdajajo
poklicna gledališča, ki pa so seveda samo tri. Ta gledališča v bistvu niso ob-
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činska gledališča. So gledališča, ki imajo pomen za širše območje, zato je tudi
na tem področju prevladovalo mnenje, da naj to še naprej ostane okrajem.
Podobno je pri založniških podjetjih. Tu gre za nadzor oziroma za možnost
prepovedi izdajanja publikacij, ki se ne tičejo občine same, ki pa zajemajo po
navadi širše območje. Gre za nadzor nad tem ali je izšla publikacija zoper
voljo založniškega sveta ali z njegovo voljo, ali je izšla v dogovoru z avtorjem
ali brez dogovora z avtorjem. In pa še 3. točka, ki se tiče nadzorstva nad
zakonitostjo dela zavodov, ki jih je ustanovil okraj.
Zadnja pristojnost, ki je še omenjena v zakonu, to je nadzor nad skupščinami socialnega zavarovanja v mestih, ki so razdeljena na občine, trenutno ne
pride v poštev. Gre za nadzor nad skupščinami socialnega zavarovanja, torej
nad komunalnimi skupnostmi v mestih, kjer se ustanovi ena sama skupnost.
Tak primer je v Mariboru, vendar je tam po sporazumu med občinami določeno, kdo nadzoruje zakonitost dela teh skupščinskih organov. V Ljubljani
pa ima vsaka občina svojo komunalno skupnost. To določilo je vneseno samo
zaradi previdnosti, če bi slučajno prišlo do tega, da bi se ustanovila enotna
skupnost na območju mesta in se občine ne bi mogle dogovoriti, kdo bo izvrševal
nadzorstvo.
Tovariši poslanci in tovarišice poslanke! Mislim, da kaj več nimam dodajati,
saj zakon je zelo kratek in jasen. Zato predlagam, da predlog zakona sprejmete.
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala tudi
odbor za organizacijsko-politična vprašanja kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila že pismeni poročili. Ali želi poročevalec
odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne.)
Ce ne želi, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker
se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah.
Predsednik Organizacijsko-političnega zbora me je obvestil, da je tudi
njihov zbor ta predlog zakona sprejel v enakem besedilu.
S tem je dnevni red 5. seje Republiškega zbora izčrpan in zaključujem sejo.
(Seja je bila zaključena ob 13.30.)
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4. seja
(25. decembra 1963)
Predsedoval:
Leopold Krese
predsednik Gospodarskega zbora.
Začetek seje ob 9.35.
Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
4. sejo Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Uroš Rupreht, Elka Grilc in Romana Palčič.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pričnemo z delom.
Izvršni svet je poslal Skupščini SRS predlog družbenega plana SR Slovenije za 1964. leto ter predloge nekaterih zakonov, ki ste jih dobili in o
katerih je naš zbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov že razpravljal.
Na 3. seji našega zbora je poslanka Elka Grilc stavila vprašanje Izvršnemu
svetu glede gradnje ceste od Rimskih Toplic do Krškega.
Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 3. seje Gospodarskega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za
leto 1964;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR
Slovenije za financiranje investicij v letu 1964;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem skladu Socialistične
republike Slovenije.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima
kdo kakšen dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Hvala lepa.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 3. seje ste prejeli skupaj z vabilom. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.)
Ker nima nihče pripomb, menim, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja.
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Na 3. seji našega zbora je predstavnik Izvršnega sveta obljubil, da bo
odgovoril poslanki Elki Grilc na njeno vprašanje. Obveščen sem, da bo na to
vprašanje odgovoril predstavnik Izvršnega sveta tovariš Alojz Žokalj. Ker pa
predstavnik Izvršnega sveta ni navzoč, to točko dnevnega reda prestavljam na
zadnje mesto. Upam, da bo med tem časom predstavnik Izvršnega sveta prišel.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje
in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
Hkrati s predlogom družbenega plana ste prejeli obširno spremno gradivo,
dokumentacijo in oceno razvoja gospodarskega gibanja v letu 1963, nekatere
probleme investiranja, poročila upravnih odborov skladov in drug material.
Predlagam, da poslušamo obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k predlogu
družbenega plana SR Slovenije skupaj z Republiškim zborom. Se strinjate s
predlogom, da poslušamo obrazložitev na skupni seji? (Poslanci se strinjajo.)
Je kdo proti? (Nihče.)
Vabim poslance, da se udeleže skupne seje, ki bo v veliki dvorani. Po
skupni seji bomo nadaljevali ločeno sejo v tem prostoru.
(Seja je bila prekinjena ob 9.40 in se je nadaljevala ob 11.20.)
Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo.
Na skupni seji z Republiškim zborom ste slišali obrazložitev predstavnika
Izvršnega sveta k predlogu družbenega plana. Poročilo odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov našega zbora vam je bilo poslano.
Ali želi predsednik odbora Milan Spolar dati še ustno poročilo oziroma
obrazložitev? (Zeli!) Prosim!
Milan Spolar: Tovarišice in tovariši poslanci!
Obravnavo in sprejemanje družbenega plana Socialistične republike Slovenije ne moremo ločiti od izredno hitrega in dinamičnega razvoja našega družbenega in gospodarskega dogajanja v zadnjih letih, predvsem še v 1963. letu.
Značilno za leto 1963 je, da je naše gospodarstvo krenilo po poti naglega vzpona
in stabilizacije. Povečanje družbenega proizvoda za več kot 10 %> in narodnega
dohodka za več kot 9 %, sta prepričljiv dokaz razvoja našega celotnega gospodarstva, katerega obseg se je povečal glede na 1962. leto za več kot 10 *Vo. Industrijska proizvodnja bo letos narasla za več kot 13®/», produktivnost v industriji
pa skoraj za 10 "/o. Tudi druge gospodarske dejavnosti naglo rastejo: kmetijstvo,
gozdarstvo in gostinstvo za več kot 7 ®/o, trgovina in obrt za 8 '%, promet za 9 %>,
gradbeništvo za več kot ll®/o. Pomembni uspehi so doseženi tudi v menjavi
s tujino, kjer bo doseženo povečanje za več kot 20 % pri izvozu in približno
za 6 %• pri uvozu. Take uspehe smo lahko dosegli samo s sprostitvijo najširše
iniciative proizvajalcev, to je z doslednim razvojem družbenega samoupravljanja, z decentralizacijo upravljanja v gospodarstvu in temu primernim izpopolnjevanjem gospodarskega sistema.
V takih pogojih družbeni plan ne more imeti direktivnega značaja. Izgublja
preživele tehnokratske in administrativne oblike ter dobiva vlogo najbolj splošnega usmerjevalca družbenega in gospodarskega razvoja kot celote. Dolžnost
delovnih organizacij in družbeno-političnih skupnosti je, da v skladu s smernicami družbenega plana, s konkretnimi letnimi in dolgoročnimi perspektivnimi
plani razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti tako v proizvodno-tehnični kot
družbeni smeri. Za nadaljnji razvoj delovnih organizacij je pomembno, da z
letnimi in perspektivnimi plani predvidijo vse ukrepe za mobilizacijo proiz-
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vodnje in porast produktivnosti ter s tem skladno povečanje sredstev za osebne
dohodke in sredstev splošne potrošnje.
Ob tem moram še posebej poudariti, da naj delovne organizacije v planih
zajamejo tudi raziskovalno delo ter da bodo morale delovne organizacije v interesu lastnega hitrejšega razvoja v ta namen uporabiti več materialnih sredstev,
izsledkom raziskovalnega dela pa v praksi posvetiti večjo pozornost.
Družbeni plan SR Slovenije daje le osnovne smernice za bodoči vsestranski
razvoj in ustvarja take pogoje, v katerih se bo lahko maksimalno uveljavljala
iniciativa proizvajalcev in samoupravljalcev. Naloga družbenega plana je tudi v
tem, da skrbi za skladen razvoj in povezanost družbenih služb ter gospodarskih
panog, kajti le skladen razvoj proizvodnje in potrošnje bo omogočal nadaljnjo
rast proizvodnosti in večanje realnih osebnih dohodkov.
Tako kot je proizvodni plan delovnih organizacij obveza za samoupravne
in strokovne operativne organe, naj bo tudi družbeni plan obveznost za družbeno-politične organe, zlasti za skupščine družbeno-političnih skupnosti. Pri tem
je Skupščina SR Slovenije dolžna spremljati dosežke in odstopanja v družbenopolitičnem in gospodarskem razvoju ter vplivati na izvrševanje družbenega
plana. Družbeni plan bo odigral svojo vlogo v bodočem razvoju le, če bo o
njem čimveč kritičnih in vsestranskih razprav, ki naj odkrivajo šibke elemente
v bodočem razvoju in vplivajo na izpopolnjevanje gospodarskega sistema.
Na osnovi takih načel in na osnovi take družbeno-politične in gospodarske
rasti je družbeni plan Socialistične republike Slovenije za leto 1964 predlagan
v obliki najbolj splošnih smernic za družbeni in gospodarski razvoj.
Tudi za leto 1964 predvideva družbeni plan SR Slovenije velik vsestranski
družbeni in gospodarski razvoj, nadaljnje povečanje družbenega proizvoda in
narodnega dohodka ter izboljšanje življenjskega standarda. Dosedanja praksa
in doseženi rezultati taka predvidevanja utemeljujejo. Da bi dosegli te cilje,
bo treba razvijati in materialno krepiti sistem samoupravljanja in delitve v
delovnih organizacijah, krepiti in razvijati gospodarski sistem v smeri nadaljnje'
decentralizacije upravljanja ter skladno s proizvodnjo razvijati tiste družbene
službe, ki vplivajo na večjo produktivnost, večje osebne dohodke in večjo
realno osebno potrošnjo.
Izpopolnjevanje gospodarskega sistema je tudi v prihodnje zelo pomembna
naloga. Predvidene spremembe v sistemu amortizacije, rudniške rente in prispevka od izrednega dohodka, bodo znatno izboljšale materialno osnovo delovnih
organizacij. Tudi nadaljnje izpopolnjevanje kreditnega sistema, zunanjetrgovinskega režima in deviznega samofinanciranja bo spodbujalo delovne organizacije k novim naporom za bolj ekonomično in kvalitetnejšo proizvodnjo ter
ugodnejši plasma proizvodov na domačem in tujem tržišču.
Vzporedno s tem se bodo morale delovne organizacije spoprijeti z notranjimi problemi in pomanjkljivostmi. Izpopolnjevati in modernizirati bodo
morale svoje strokovne službe in organizacijo dela, uvajati sodobnejšo opremo
in tehnologijo dela, razvijati učinkovitejšo kooperacijo med proizvajalci ter
doseči maksimalno možno stopnjo standardizacije in tipizacije proizvodnih
elementov. Z boljšo in učinkovitejšo pripravo dela, z boljšo kvaliteto izdelkov
in smotrnim vključevanjem strokovnjakov v proizvodnjo, bodo delovne organizacije dosegle večje ekonomske uspehe, ti pa bodo podlaga za ugodnejšo
delitev sredstev na sklade za skupno potrošnjo in osebne dohodke. Pri vsem
tem moramo premagati tudi številne objektivne težave, ki ovirajo kontinuiteto
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proizvodnega procesa in zmanjšujejo učinkovitost organizacijskih in tehnoloških
izboljšav.
Treba je poudariti, da današnja stopnja razvoja proizvodnje in menjave
ne trpi več meja in prav tako ne zaščite pred tujimi proizvajalci. Tako kot bodo
v prihodnosti potrebna maksimalna prizadevanja za čimvečji in uspešnejši
plasma proizvodov na zunanjih tržiščih, bo nujno v enaki meri nadalje razvijati
in usklajevati uvozni in devizni režim ter omogočiti proizvajalcem, da si pravočasno zagotovijo kvalitetne surovine na domačem ali na zunanjem tržišču.
Posebej je treba delovne organizacije opozoriti na doslej zelo slabo spoštovanje pogodbenih dobavnih rokov. Specializirana proizvodnja, ki je vedno bolj
potrebna, se lahko razvija le v sodelovanju in dopolnjevanju med proizvajalci,
to pa ne terja le visoko razvite tehnološke sposobnosti proizvajalcev, temveč
tudi popolno disciplino glede rokov. V nasprotnem primeru pomanjkljiva kooperacija zavira ali celo onemogoči finalizacijo določene proizvodnje, kar ima lahko
daljnosežne posledice. Visoka stopnja specializacije in kooperacije bo krepila
naše proizvodne sposobnosti samo, če bomo dosegli tehnološko in rokovno skladnost med proizvajalci, kar pa bo glede na nekatere disproporce v našem gospodarstvu mogoče doseči le v okviru mednarodne menjave.
Ko govorimo o pogojih gospodarjenja v delovnih organizacijah in o učinkovitosti letnega in perspektivnega planiranja, je treba opozoriti tudi na
objektivno ocenjevanje proizvodnih sposobnosti in na realno planiranje ter programiranje.
Pri nadaljnjem gospodarskem razvoju bo treba posvetiti posebno skrb
odnosom med osebno in splošno potrošnjo ter akumulacijo. Porast narodnega
dohodka bo omogočal spreminjanje odnosov v delitvi, predvsem pa povečanje
deleža za osebno potrošnjo. Večanje deleža osebne potrošnje bo vse bolj stimuliralo ustvarjalnost proizvajalcev ter pospeševalo pobudo za razvoj uslužnostnih
dejavnosti in družbenih služb. Nadaljnji razvoj produktivnosti je tesno povezan
z uresničevanjem načel o delitvi osebnih dohodkov po delu. Delovne organizacije
bodo morale odpraviti razne uravnilovske tendence, ki so odraz slabe razvitosti
samoupravnih organov. Te tendence opažamo največkrat tam, kjer imajo v
povprečju najnižje osebne dohodke. Z mišljenjem, da je rast osebnih dohodkov
odvisna le od delovne discipline in fizičnega prizadevanja kolektiva, bo treba
dokončno obračunati. Sodobna organizacija dela, moderna proizvajalna sredstva
in novi tehnološki postopki imajo primarno vlogo pri doseganju visoke produktivnosti dela. To nam hkrati dokazuje, da v sistemu delitve osebnih dohodkov ne gre samo za materialno stran nagrajevanja, temveč tudi za oblikovanje takega mehanizma, ki proizvajalca vse bolj vključuje v spoznavanje
pogojev gospodarjenja in ga prav s tem tudi dviga nad mezdnega delavca.
Ne moremo mimo dejstva, da delovne organizacije poslujejo v različnih
pogojih, tako glede opremljenosti z delovnimi sredstvi in glede strokovnih
kadrov ter organizacije proizvodnje, kot tudi glede materialnih osnov in oblikovanja svojega dohodka. Takšno neenakost delovnih organizacij povzročajo
tudi mnoga nerešena vprašanja na področju cen. Posledica tega je različna
akumulativnost posameznih gospodarskih panog, kar vpliva na njihovo sposobnost za nadaljnjo razširjeno reprodukcijo in oblikovanje osebnih dohodkov.
Zato bomo morali odnosom v cenah med posameznimi panogami v bodoče
posvečati več pozornosti in tudi glede cen, kot najvažnejšega ekonomskega
instrumenta, najti take rešitve, da bodo delovne organizacije lahko ob njih
spoznavale svojo stvarno sposobnost, ki se zlasti pokaže ob nastopu na zunanjem
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trgu. Le na ta način bomo lahko jasno ugotovili, kolikšni so zaradi nizke produktivnosti izdatki naše družbene skupnosti v plasmaju blaga na zunanjih
tržiščih. Taki odnosi nam bodo jasneje pokazali tiste gospodarske dejavnosti
ali delovne organizacije, ki niso dovolj rentabilne, ki ne ustvarjajo zadostne
akumulacije za razširjeno reprodukcijo in družbeni standard in ki zato družbi
niso potrebne. V takih primerih se bo treba odločiti za preusmeritev na
rentabilnejše poslovanje oziroma, če za to ni pogojev, prenehati s poslovanjem.
Le takšna politika bo v celoti zadostila težnjam za hiter gospodarski razvoj
ter dvig osebne in splošne potrošnje. Tudi vloga rezervnih skladov naj se temu
prilagodi in podpira le tako politiko, ki bo spodbujala večjo produktivnost
in rentabilnost.
Za dvig proizvodnosti in za vsestranski napredek delovnih organizacij so
izredno pomembne tudi družbene službe. Vsestransko ugodno počutje v delovnih
organizacijah in njihov tehnični napredek ter družbena in samoupravna
zavest proizvajalcev je odvisna od učinkovitega delovanja stanovanjske
izgradnje, ustreznih šol, vzgojnih in varstvenih ustanov, služb zdravstvenega
varstva, pa tudi kulturno-prosvetnih institucij in dejavnosti. Pri delitvi dohodka
je zato treba posvečati ustrezno skrb družbenim službam, katerih dejavnost je
tesno povezana s proizvodnjo in se z njo prepleta.
Dosežena stopnja našega družbenega in gospodarskega razvoja terja od
družbe in samoupravnih organizacij, da dajejo za razvoj teh služb tolikšna
sredstva, da ne bodo več zaostajale za rastjo gospodarstva in splošnimi družbenimi potrebami. Zlasti pomembna je vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov,
ki naj s prilagoditvijo svojih učnih programov potrebam proizvodnje prispevajo
k vzgoji in izpopolnjevanju potrebnih strokovnih kadrov ter k oblikovanju
njihove samoupravne zavesti. Za vzgojo in strokovno izobraževanje kadrov ter
njihovo družbeno-politično osveščanje so odgovorne tudi delovne organizacije, ki
morajo na tem področju tesno sodelovati z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami,
v samem podjetju pa skrbeti za nadaljnjo praktično usposabljanje in specializacijo kadrov.
Moderna proizvodnja terja tesnejše sodelovanje delovnih organizacij z raziskovalnimi inštituti. Njihovo delo mora služiti proizvodnji in njenemu nadaljnjemu izpopolnjevanju. Zato je potrebno, da delovne organizacije prispevajo
za uspešno raziskovalno delo ne le večja materialna sredstva, temveč tudi
poskrbijo za boljše sodelovanje z raziskovalnimi inštituti, jih seznanjajo s svojimi problemi, pa tudi same razvijajo raziskovalne oddelke in inštitute ter
usposabljajo lastne kadre za raziskovalno delo.
V dosedanji razpravi v odboru in delovnih skupinah Gospodarskega zbora
je bilo zlasti poudarjeno, da je za pospeševanje družbenega in gospodarskega
razvoja v prihodnje še posebej pomembno razvijati sistem samoupravljanja
v delovnih organizacijah in temu ustrezno decentralizacijo upravljanja v družbenem in gospodarskem življenju, učinkovito izpopolnjevati gospodarski sistem,
da bo ustrezal pogojem samoupravljanja in razvijal ter maksimalno spodbujal
pobudo proizvajalcev; izpopolnjevati in ustvarjati take pogoje za gospodarjenje
in dvig proizvodnosti, ki bodo omogočili pospešeno rast realnih osebnih dohodkov in s tem tudi osebne potrošnje; vzpostaviti take odnose v cenah, ki bodo
zagotoviti delovnim organizacijam trdne osnove za ekonomično poslovanje
ter hkrati vplivali na stabilizacijo trga. Pri tem je potrebno upoštevati skladnost
rasti osebnih dohodkov z gibanjem življenjskih stroškov, uspešnejše vključevanje v mednarodno menjavo ter usposabljanje notranje organizacije in tehno8
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logije dela. Z nadaljnjo izpopolnitvijo zunanjetrgovinskega in deviznega režima
naj se delovnim organizacijam omogoči skladnejšo proizvodnjo. Zunanjetrgovinska menjava naj bo eden od elementov za oceno rentabilnosti poslovanja.
Nadaljnje izpopolnjevanje sistema delitve dohodka v delovnih organizacijah
naj zagotovi ustvarjanje potrebnih sredstev za osebno in splošno potrošnjo.
Načrtno usmerjanje investicijskih naložb naj zagotovi skladen razvoj gospodarskih panog in družbenih služb. Investira naj se predvsem v modernizacijo
in rekonstrukcijo obstoječih objektov, zlasti pa v tako izgradnjo, ki nam lahko
zagotovi čimhitrejše efekte. Združevanje sredstev delovnih organizacij in drugih
družbenih sredstev s pomočjo bank naj omogoči izpolnitev širših ciljev in nalog
gospodarskega in družbenega razvoja. Z večjo poslovnostjo v odnosu med banko
in delovno organizacijo naj se zagotovi racionalnost investicijskih naložb.
Predlog družbenega plana naše republike za leto 1964 teži k ostvaritvi
teh ciljev.
Predsednik Leopold Krese: O predlogu družbenega plana je razpravljala tudi zakonodajno-pravna komisija in je dala nekatere pripombe k planu,
ki so več ali manj stilističnega značaja in jih je Izvršni svet tudi upošteval. Po
160. členu ustave SRS imajo tudi drugi zbori Skupščine pravico obravnavati
družbeni plan in dati svoja mnenja. Prosvetno-kulturni in Socialno-zdravstveni
zbor sta na svojih zasedanjih razpravljala o družbenem planu in dala nekatere
pripombe oziroma predloge. Tudi ti predlogi in pripombe so bile s strani Izvršnega sveta sprejete. Njihova stališča oziroma poročila so priložena našemu
materialu, tako da lahko pričnemo z razpravo v našem zboru.
Dajem besedo inž. Milošu Kobetu.
Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! V dokumentacijskem
gradivu o oceni našega družbeno-gospodarskega razvoja je med drugimi podatki
naveden tudi relativno močan porast osebne potrošnje prebivalstva, zlasti še
v primerjavi z letom 1962, ko je le-ta stagnirala in ostala na isti ravni kot leta
1961. Nobenega dvoma ni, da gibanje osebne potrošnje po eni strani zelo realno
ilustrira gospodarski razvoj, po drugi strani pa zelo pomembno vpliva nanj in
predstavlja eno od osnovnih pobud naše proizvodnje, saj njen delež v skupnem
družbenem proizvodu znaša že skoraj 50 °/o. Prav politiki povečevanja osebne
potrošnje gre zato v nemajhni meri zasluga za bistveno ugodnejše gospodarske
rezultate v letošnjem letu. Jasno je, da je povečanje potrošnje mogoče le ob
ustreznem pokritju povečanih kupnih skladov s povečanjem proizvodnje, realno
povečanje potrošnje pa je v neposredni zvezi z realnimi osebnimi dohodki oziroma z rastjo produktivnosti dela. Vsako odstopanje od teh splošno znanih
načel negativno vpliva na razvoj gospodarstva. Pri tem imamo dovolj izkušenj
iz preteklosti, predvsem glede nerealnega večanja osebnih dohodkov, ki je
realno osebno potrošnjo zaviralo vedno, kadar ni bilo ustreznega povečanja produktivnosti. Morda je manj izkušenj v obratnem smislu, to je v zaviranju rasti
osebnih dohodkov, ki pa prav tako lahko povzroči občutne motnje, ker zaviralno deluje na tržišče in s tem na povečanje proizvodnje, kar neposredno vpliva
na zmanjšanje življenjskega standarda.
Postavke predlaganega družbenega plana predvidevajo v 1964. letu nadaljnje naraščanje realnega osebnega dohodka in osebne potrošnje. Ce odštejemo absolutni porast zaposlenega prebivalstva se predvideva v družbenem
sektorju povečanje realnih osebnih dohodkov na prebivalca za skoro 10 °/o, pove-
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čanje potrošnje pa za nekaj nad 10%. Ker je predvideno splošno povečanje
produktivnosti za okrog 9 %, so razmerja v glavnem usklajena in bi izpolnitev
teh predvidevanj nedvomno nadaljevala letošnji uspešni gospodarski razvoj.
Na realno osebno potrošnjo, poleg gibanja osebnih dohodkov, neposredno
vplivajo življenjski stroški, katerih rast naj bi bila po predvidevanjih plana .v
1964. letu nekoliko nižja (6'°/o) v primerjavi z rastjo v letu 1963 (7%), zlasti
pa z rastjo v letu 1962, ko je znašala 14'°/o.
Zagotovitev skladnega gibanja omenjenih postavk moramo doseči s politiko
ustreznega večanja osebnih dohodkov v skladu z rastjo proizvodnje, ter s politiko nadziranja gibanja življenjskih stroškov, katerih povečanje mora imeti
ustrezno osnovo. Glede osebnih dohodkov, ki naj bi se po planu v 1964. letu
povečali približno za 19'%, je treba opozoriti, da se še vedno marsikje pavšalno
preganja vsakršno povečanje osebnih dohodkov in zaviranje le-teh tudi politično
utemeljuje, čeprav nam mora biti vedno bolj jasno, da je zaostajanje rasti
osebnih dohodkov za produktivnostjo družbeno prav tako škodljivo kot njihovo
prehitevanje. Pri tem velja še posebna skrb kategoriji delavcev z najnižjimi
osebnimi dohodki, pri katerih se ponovno postavlja vprašanje eksistečnega minimuma. V tej zvezi je značilno naraščanje povprečnega nominalnega osebnega
dohodka vseh "zaposlenih v družbenem sektorju, ki je 1961. leta znašal 27 500
dinarjev, 1962. leta 30 600 dinarjev, 1963. leta 35 500 dinarjev, za 1964. leto pa se
predvideva že 41 300 dinarjev. Ce smo že lani ob raznih priložnostih govorili
o življenjskem minimumu v višini okrog 20 000 dinarjev, je jasno, da je treba
ta znesek nujno korigirati za ustrezen odstotek. Nizki osebni dohodki niso le
ekonomsko vprašanje precej številne kategorije prebivalstva, ampak so tudi
socialno in politično vprašanje.
Menim, da se je pri politiki smotrne rasti osebnih dohodkov na vsak način
treba izogniti vsakršnim kampanjam in skokovitim ukrepom, ker prožijo plazove, katere potem s težavo ustavljamo z raznimi administrativnimi in političnimi ukrepi. Delovne organizacije morajo same tekoče analizirati svoje gospodarsko stanje in sproti prilagajati delitev čistega dohodka svojim proizvodnim
uspehom.
Vsi vemo, da je rast realnih osebnih dohodkov vedno ogrožena z naraščanjem življenjskih stroškov. Plan omenja potrebo določenega usklajevanja
odnosov cen, ki je potrebno za povečanje akumulativnosti posameznih panog in
skupin gospodarstva. Treba bo zelo izostriti ekonomski posluh pri izvajanju'
takih ukrepov povsod tam, kjer bi to posredno ali neposredno odločilneje vplivalo na realni osebni dohodek in potrošnjo. Pri tem se bo treba najskrbnejeizogibati vsakršnim stihijam in kampanjam, ki čestokrat postanejo parola za
vsako ceno in so navadno precej kratkovidnega značaja. Letošnji kampanjski
izvoz živine in njegove posledice na realni osebni dohodek in potrošnjo prebivalstva, anomalije iz preteklih let pri jesenski oskrbi z ozimnico itd. so
izkušnje, ob katerih le prevečkrat ugotavljamo, da so nam zadeve ušle iz rok.
Podobno občutljive so obrtno storitvene in komunalne usluge, panoge, ki
sicer že dalj časa objektivno terjajo spremembo v odnosih cen zaradi svoje nizke
akumulativnosti, ki pa žal močno vplivajo prav na realni osebni dohodek prebivalstva. Vsako povečanje cen, ki je seveda v mnogih primerih nujno, mora
biti zato odgovorno dimenzionirano in ustrezno pokrito, sicer bomo takoj doživeli verižne reakcije na vseh elementih osebne potrošnje in sprožili tudi mnoga
politična vprašanja. Vsaka taka odločitev mora bazirati na analizi vseh posledic
in ji mora slediti ustrezna korekcija nominalnih osebnih dohodkov, če hočemo
8*
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še nadalje stimulirati rast potrošnje tudi v korigiranih odnosih njene strukture.
Odločitve o osnovnih vplivih na realni osebni dohodek in potrošnjo so sedaj
vedno bolj v rokah elementarnih družbenih skupnosti — delovnih organizacij
in komun. Le-te se morajo zato v polni meri zavedati tudi škodljivih vplivov
ekonomsko neutemeljenega zaviranja rasti osebnih dohodkov, če bi izhajali iz
kratkovidnega prepričanja, da gre za interese abstraktne štednje, ki v pogojih
naše ekonomike prav na področju osebne potrošnje lahko pomeni že gospodarsko stagnacijo.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Ivo Peršak.
Ivo Peršak: Tovariši in tovarišice! V svoji razpravi želim nakazati
probleme, ki obstojajo v položaju in perspektivi slabše razvitih področij v Socialistični republiki Sloveniji ter opozoriti na vzdušje, ki v teh vlada. Hiter
gospodarski in družbeni razvoj v naši republiki in celotni naši družbeni skupnosti zahteva v materialno šibkih področjih izredne napore za ugoditev in
uveljavitev želja občanov, ki izhajajo iz nujnih potreb.
Občine, ki dobivajo skoraj polovico proračunskih dohodkov iz kmetijstva,
so ob uveljavitvi novega, gibčnejšega gospodarskega sistema, naletele na nekatere specifične probleme, ki jih v njihovem razvoju močno ovirajo. 2e samo
okolje, v katerem delujejo, jih sili, da se ne spoprijemajo samo z gospodarskimi
potrebami sedanjosti, temveč tudi s težavami, ki izvirajo iz nerazvitosti področja sploh. Osebne in družbene potrebe občanov rastejo, medtem ko materialna
podlaga za zagotovitev dobrin občutno zaostaja in ovira gospodarski napredek
ter ne daje niti zadostne osnove za dolgoročno perspektivno planiranje. S tem
ne nameravam trditi, da delovne organizacije ne vlagajo dovolj v večanje
opremljenosti, materialne osnove itd., temveč hočem predvsem opozoriti na
dejstvo, da delovne organizacije celo preveč vlagajo izključno v namene razširjene reprodukcije. V to jih silijo življenjske potrebe, medtem ko pri rasti
osebnih dohodkov zaostajajo in s tem zmanjšujejo osebno potrošnjo, zaradi česar
zaostajajo v življenjski ravni v primerjavi z ostalimi področji. Proizvodnja bi po
vseh načelih morala zagotoviti tudi na teh, materialno bolj šibkih področjih,
življenjski minimum osebnega dohodka. Tu pa so težave zaradi slabe materialne osnove. Poudariti hočem, da so sedaj glede na nove instrumente v
gospodarskem sistemu prišle takšne občine v težak položaj, ki se odraža tudi
ob sestavi dolgoročnega perspektivnega plana in plana za leto 1964, kakor tudi
ob sestavi proračuna za to leto.
Svoje izvajanje bi podkrepil s primerom občine Ljutomer. Ta občina je
lansko leto imela polovico proračunskih dohodkov izključno iz kmetijstva, in
sicer okrog 127 milijonov dinarjev. Od tega je bilo obvezne občinske doklade
21 milijonov, neobvezne pa 85 milijonov dinarjev. Z uveljavitvijo predloga zakona o proračunih in razdelitvijo med občino in okrajem bi občina 1964. leta
prišla v kočljiv položaj. Tako bi kljub 46-odstotnemu povečanju občinske doklade na svojem območju, to je za vrednost okrog 50 milijonov, zbrala v
občinskem proračunu za 9 milijonov manj sredstev kot v letu 1963. Pri tem pa
bi se postavilo še vprašanje realizacije vplačila teh sredstev. Ce pa upoštevamo
še vse druge planske in proračunske instrumente, bi bila ta občina v primerjavi
z 1963. letom na slabšem za okrog 20 milijonov.
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Na osnovi take situacije postavljam tu vprašanje, zakaj je prišlo do takih
proračunskih predpisov in ali so zadevne predloge obravnavali tudi z zastopniki
prizadetih občin.
Nadalje bi rad govoril še o skladnosti rasti življenjskega standarda na teh
področjih. Za primer zopet navajam občino Ljutomer, v kateri živim. Ta v
1963. letu ni uspela uresničiti planiranega razvoja. Tako je planirani družbeni
brutoprodukt dosežen le s 86,2'%, družbeni produkt z 92 %> in narodni dohodek
z 90,5 ,0/o. To velja za industrijo. V trgovini in gostinstvu je uspeh nekoliko boljši,
tako da bi po oceni realizacija družbenega brutoprodukta za celotno gospodarstvo te občine znašala okrog 96 °/o.
Da bi razumeli, zakaj je tako stanje v nekaterih komunah, bom dal kratko
obrazložitev. Takrat, ko smo vlagali ogromna sredstva v industrijo, so na teh
področjih delovale še obrtne delavnice, ki so se z velikimi napori in le počasi
širile in še danes zaostajajo. Danes se te delovne organizacije, ki so šibke, ne
morejo vključevati v mednarodno trgovino, niti v mednarodno delitev dela.
Zato bi bila industriji na teh področjih potrebna pomoč, morda tudi z ustreznejšimi predpisi in ugodnejšimi pogoji za financiranje investicij.
Prav tako je v kmetijstvu. Kot sem že prej povedal, dobivajo te občine
polovico dohodkov od kmetijstva, ki tudi ni* razvito tako kot bi moralo biti.
Tako imamo na teh področjih šele okrog 12—13 % vseh zemljišč v socialističnem
sektorju in še močno prevladuje zasebna lastnina, od katere sicer še lahko pričakujemo proračunske dohodke, ne pa ostalih dohodkov, ki bi jih lahko prinašala
organizirana kmetijska proizvodnja z vključitvijo v mednarodno delitev dela itd.
To sem želel povedati v zvezi z razvojem gospodarsko šibkejših področij.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Tatjana Menna.
Tatjana Menna: Nameravam obravnavati pomen ukinitve republiškega investicijskega sklada in nove bančne kriterije za kreditiranje investicij.
Ne bi ponavljala vseh razlogov, ki utemeljujejo in upravičujejo znani ukrep
o odpravi splošnega investicijskega sklada. Mislim, da vsi ti razlogi v polni
meri opravičujejo odpravo republiškega investicijskega sklada, kakor tudi
lokalnih družbenih investicijskih skladov. Odprava teh skladov in prenos njihovih sredstev na poslovne banke bo nedvomno imela številne pozitivne posledice. Razen tega so ti ukrepi, kot je bilo že večkrat poudarjeno, v skladu z
načeli nove ustave, ki za osnovne nosilce razširjene reprodukcije postavlja
delovne organizacije ob vse širšem združevanju sredstev in uveljavljanju bank
na področju financiranja investicij.
Vendar pa bi bilo napačno pojmovanje, da smo s temi ukrepi dosegli že vse,
kar je možno doseči na področju izpopolnjevanja sistema kreditiranja investicij
in zagotavljanja procesa razširjene reprodukcije. Ne smemo namreč prezreti, da
za zdaj le odpravljamo sklade in prenašamo njihova sredstva na poslovne banke,
s čimer razdeljevanje teh sredstev vključujemo v način razdeljevanja, ki je
značilen za kreditni in bančni mehanizem. Pri tem pa še nismo opustili tistih
oblik zajemanja akumulacije, ki so značilne za oblikovanje družbenih skladov.
Razumljivo je, da za to obstojajo tehtni razlogi. Ce bi z odpravo družbenih
investicijskih skladov odpravili tudi instrumente, na podlagi katerih so se ti
skladi doslej oblikovali, bi to imelo za posledico predvsem povečano razdrobljenost investicijskih sredstev, kar pa bi za določen čas povsem onemogočilo ali
pa vsaj izredno otežkočilo izvajanje večjih investicij, ki so pomembne za celotno
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smer razvoja našega gospodarstva. Takšne posledice bi nastale predvsem zaradi
tega, ker še vedno ne moremo trditi, da je obstoječi bančni in kreditni mehanizem že sposoben v bančno-kreditni obliki koncentrirati tista investicijska
sredstva, ki bi se zaradi prenehanja fiskalnih oblik zajemanja razdrobila.
Prav ta ugotovitev nam narekuje, da je treba vzporedno z odpravo družbenih investicijskih skladov storiti vse potrebno, da bo kreditni in bančni mehanizem v kar največji meri usposobljen, da z novimi oblikami, predvsem pa z
obiranjem investicijskih sredstev v obliki depozitov z rokom, koncentrira,
preliva in usmerja investicijska sredstva, s katerimi razpolagajo delovne organizacije.
Omenila sem sicer, da kreditni in bančni mehanizem za zdaj še ni sposoben
v zadostni meri zajemati decentraliziranih investicijskih sredstev v primeru, če
odpravimo prispevke v družbene investicijske sklade. Vendar to ne pomeni, da
kreditni in bančni mehanizem ni sposoben, da to doseže v razmeroma kratkem
času.
2e v letošnjem letu, ki je prvo, v katerem so banke intenzivnejše pristopile
k oročevanju sredstev, so doseženi vidni rezultati. Tako na primer komunalne
banke ob koncu 1963. leta razpolagajo z okoli 22,5 milijarde dinarjev sredstev,
ki so sposobna za kreditiranje investicij, od česar odpade na depozite z rokom
okoli 10 milijard 600 milijonov dinarjev. Oročena sredstva pri Splošni gospodarski banki Slovenije znašajo okoli 6 milijard dinarjev. To pomeni, da je v
prvem letu oročevanja zbranih na območju Slovenije skupaj preko 26 milijard
dinarjev depozitov z rokom. Ta uspeh je toliko bolj pomemben, če upoštevamo,
da je oročevanje sredstev potekalo v letošnjem letu v razmeroma težkih pogojih.
Po eni strani gre za sistem, ki je za gospodarske organizacije povsem nov in
ki terja od gospodarskih organizacij, da prenehajo z nasprotno miselnostjo, ki
se je oblikovala na podlagi dolgoletne prakse v našem povojnem razvoju. Na
drugi strani pa je v dosedanji praksi bilo malo takšnih ukrepov, ki bi spodbudno vplivali na gospodarske organizacije, da varčujejo z razpoložljivimi investicijskimi sredstvi. Nasprotno, obstojala je vrsta predpisov, ki so navajali gospodarske organizacije, da ustvarjena investicijska sredstva sproti trosijo,
oziroma da tudi z minimalnimi investicijskimi sredstvi pričenjajo velike investicije, največkrat tudi takšne, ki so daleč presegale njihove realne možnosti.
Gospodarske organizacije so hitro angažirale svoja sredstva zato, da se izognejo
pogostim omejitvam in blokadam investicijskih sredstev, mimo tega pa jim je
sistem večkratnih udeležb omogočal, da z neznatnimi sredstvi pričenjajo velike
investicije.
Ugotoviti moramo, da so se razmere v tem smislu bistveno spremenile.
Sistem omejevanja in blokiranja investicijskih sredstev je, razen nekaterih
izjem, že skoraj povsem opuščen. Močno se zmanjšujejo tudi možnosti gospodarskih organizacij, da po sistemu večkratnih udeležb z minimalnimi lastnimi
sredstvi angažirajo za investicije znatna družbena sredstva. Vse to terja od
gospodarskih organizacij, da se pri izvajanju investicijske politike v kar največji
meri usmerjajo na lastna sredstva in na sredstva, ki jih v obliki kredita lahko
dobijo pri bankah. Razumljivo je, da je kreditna zmogljivost bank toliko večja,
v kolikor večji meri gospodarske organizacije varčujejo z investicijskimi sredstvi in jih v obliki depozitov nalagajo pri bankah.
To pomeni, da gre dejansko za nov sistem kreditiranja investicij, ki je
zasnovan predvsem na skupnih interesih vsake posamezne gospodarske organizacije in banke.
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Problem investicijskega varčevanja se pri gospodarskih organizacijah postavlja vedno bolj kot vprašanje ekonomske nujnosti. Potrebno je, da gospodarske organizacije ta vprašanja čimbolj poznajo, ker usposabljanje kreditnega
in bančnega mehanizma ni odvisno samo od dobre ureditve organizacijskih
in kadrovskih vprašanj, temveč v največji meri od pripravljenosti gospodarskih
organizacij, da pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi v kar največji meri
upoštevajo potrebo investicijskega varčevanja. Le na ta način bomo s spremembami na področju investiranja dosegli novo kvaliteto, ki nam bo omogočila
smotrnejše gospodarjenje.
V svoji razpravi želim opozoriti še na vprašanje udeležbe gospodarskih
organizacij in bank pri kreditiranju izvoza opreme v tujino. V ta namen so se
doslej uporabljala v glavnem zvezna sredstva. Ob tem so se v praksi pokazale
številne pomanjkljivosti. Gospodarske oganizacije niso bile ekonomsko stimulirane za čimboljšo uporabo teh sredstev, ampak so se le trudile, da so pri izvozu
dosegle protivrednost kreditiranega zneska. Mimo tega so neposredno pritiskale
na banke, ki so izvajale tovrstno financiranje in zahtevale čimdaljše roke kreditiranja ter najugodnejše pogoje za svoje posle. Številne gospodarske organizacije
v dosedanjem načinu kreditiranja niso računale z riziki, ki so zvezani s takimi
posli ter so večkrat predlagale tudi kreditiranje takih poslov, v katere sicer ne
bi stopile, če bi same z delom svojih sredstev sodelovale pri njihovem kreditiranju.
Zaradi vseh teh razlogov je Zvezni Izvršni svet sklenil, da uveljavi določilo
22. člena Uredbe o kreditnih poslih s tujino (Ur. list FLRJ, št. 27/61), s katero
je predvidena obvezna udeležba gospodarskih organizacij pri financiranju izvoza
na kredit. S to uredbo je bilo namreč predpisano, da Zvezni Izvršni svet odloči
o višini te udeležbe. Kakor mi je znano, znaša sedaj 25% od celotne kreditirane
izvozne vrednosti.
Glede na to je z zveznim družbenim planom za 1964. leto predvideno pokrivanje tovrstnega izvoza na kredit lesv višini 75% iz zveznih sredstev, ostali del,
to je 25 %, pa bodo morale gospodarske organizacije dodati iz svojih lastnih
sredstev, oziroma iz sredstev, ki jih bodo dale na razpolago Splošna gospodarska
banka in komunalne banke.
Ce se bo ta način financiranja takoj uveljavil tako za nove posle, kot tudi za
tiste, ki že tečejo, obstoja opravičena bojazen, da bi glede na pomanjkanje
sredstev prišlo do stagnacije ali celo do padca izvoza in sicer predvsem tistega
blaga, ki zahteva višjo obliko industrijske predelave.
Da bi lahko uresničili izvozne naloge, ki smo jih postavili z družbenim planom za prihodnje leto, je potrebno, da gospodarske organizacije in poslovne
banke upoštevajo omenjeno kvalitetno spremembo v oskrbovanju s sredstvi za
financiranje izvoza na kredit.
* Ker so sredstva, s katerimi gospodarske organizacije samostojno razpolagajo, minimalna in še ta namenjena drugim potrebam, bi bilo treba razmisliti
o možnostih, ki naj bi stimulirale gospodarske organizacije, da proizvajajo za
izvoz oziroma se bavijo z izvozom in pri tem tudi ustrezno povečujejo lastne
sklade.
S tem problemom, ki sem ga prikazal le v splošnih obrisih, sem hotela
opozoriti, da je izvoz opreme bil že doslej v celotnem slovenskem izvozu udeležen v manjšem odstotku, kot pa je v jugoslovanskem merilu. Pri ugotovitvi
tega dejstva smo na prejšnji seji zbora sklenili, da bo treba storiti vse potrebno,
da bi to razmerje izboljšali. Nov način kreditiranja tovrstnega izvoza, v katerem
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federacija ne bo več 100% sodelovala s svojimi sredstvi, pa bi lahko, če
ne bomo temu problemu pravočasno posvetil* vse potrebne pozornosti, povzročil
ne le stagnacijo, temveč celo padec izvoza opreme, ki se prodaja v tujino
na kredit.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Robert Sila.
Robert Sila: Tovarišice in tovariši poslanci! Med pogoji nadaljnjega
razvoja, ki jih navaja predlog družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964, je brez dvoma eden najvažnejših intenzivna proučitev odnosov cen med posameznimi gospodarskimi področji in uveljavitev takšnih
sprememb v cenah, ki bodo delovnim organizacijam zagotovile dobre in trajne
osnove za povečanje proizvodnje in produktivnosti dela.
Tudi na razširjeni seji Glavnega odbora SZDL Slovenije, letošnjega decembra, so ti problemi prišli do izraza. Tako je tovariš Smole v svojem referatu
med ostalimi omenil mnoga nerešena vprašanja na področju cen, kjer obstajajo
razne disparitete. Smatram, da neurejeni odnosi med cenami povzročajo ponekod že stagnacijo in pa celo že ogrožajo pravilen razvoj in poglabljanje
delavskega samoupravljanja. Med drugim so pri tem prizadete tudi transportne
gospodarske organizacije, o katerih nameravam razpravljati.
Naj začnem s primerom, ki ga je na prej omenjeni seji Glavnega odbora
SZDL Slovenije omenil diskutant iz Maribora v zvezi z nagrajevanjem delavcev.
Povedal je, da je na področju Maribora in Koroške povprečje osebnih dohodkov
od 45 000—60 000 dinarjev in da planirajo v letu 1964 20 % povečanje, ob
tem pa je nekaj podjetij takih, ki dosegajo v povprečju le 20 000—25 000 dinarjev. Pri tem je podal, po mojem mnenju upravičeno misel, da takšna podjetja verjetno nimajo perspektive, da se jih ne izplača rekonstruirati in da bodo
morale slej ko prej odmreti. Pri tem pa se mi poraja vprašanje, kaj storiti s
podjetji, ki so sicer v takem položaju, pa jih zaradi splošnih družbenih potreb
ne smemo ukiniti. Pri tem mislim predvsem na transportne gospodarske organizacije, kjer je povprečje osebnih dohodkov 27 000—30 000 dinarjev pri železnici in pošti, ter okrog 35 000 dinarjev pri cestnem prometu. Odgovor je
jasen in problem je treba reševati.
Razmeroma nizki osebni dohodki teh prometnih podjetij, zlasti na železnici,
niso odraz nepotrebnosti teh gospodarskih organizacij ali pa nepravilne politike
nagrajevanja delavcev. To je posledica nepravilnega formiranja celotnega dohodka, ki izvira iz nesodobnega tarifnega sistema in ekonomsko neustreznega
načina delitve transportnih dohodkov v celotnem omrežju jugoslovanskih železnic. Tako smo npr. v letošnjem polletju na železnici z manjšim številom
delavcev povečali obseg dela za 22%, povprečje osebnih dohodkov pa le za
3 %. Pri tem so kolektivi znižali stroške na enoto dela za 9%. Naj povem '"se
to, da je bil obseg dela naših podjetij nad povprečjem omrežja jugoslovanskih
železnic, dohodki pa so bili v tem odnosu pod povprečjem. Pri okrog 21 milijardah bruto produkta v prvem polletju, so naša podjetja ostala praktično brez
skladov. Čeprav bi morala zaradi večje storilnosti dvigniti osebne dohodke,
tega pri takem gospodarskem stanju niso mogla storiti. Napori, da se tudi
na železnici uveljavi nagrajevanje po delu, politično ne morejo uspeti, ker
niso podprti z ustrezno materialno osnovo.
Na železnici še vedno velja za odrejanje cene transportnih uslug sistem
enotnih tarif na vsem jugoslovanskem območju. Ta je osnovan na vrednosti
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prevoženega blaga, katerega razporeja na deset tarifnih razredov v razponu od
6,5 do 18 dinarjev za tonski kilometer prevoza. Pri tem je raven tarif določena
tako, da pokriva stroške obratovanja vseh prog v Jugoslaviji, se pravi, da
dohodek aktivnih prog v celoti pokriva izgubo pasivnih, ne glede na teritorialno razdelitev po železniških transportnih podjetjih. Navedeni tarifni sistem,
ki izvira iz časov monopolizma železnice in pojmovanja, da je železnica javna
služba, ni v skladu s socialističnim načelom, da so prodajne cene produkta v
načelu odvisne od vloženega, opredmetenega in živega dela. Iz te neskladnosti
izvirajo tudi težave, ki so se pojavile v železniških kolektivih pri uvajanu
delavskega samoupravljanja in zlasti pri nagrajevanju po delu.
Nujna posledica tega sistema tarif je prelivanje dohodkov med podjetji oziroma znotraj podjetij med ekonomskimi enotami. To pa povzroča nezadostno ali
pa nikakršno zanimanje za povečanje poslovnosti prizadetih kolektivov. Preprosto povedano: železniškemu delavcu je glede na vložene napore prav
vseeno ali prevaža npr. lignit ali obdelovalne stroje; z ničemer pa ni utemeljeno,
da je nagrajen pri toni lignita s 6,5 din za kilometer, pri strojih pa z
18 din za tonski kilometer. Še manj mu je razumljivo, zakaj je železniška
transportna usluga za prevoz lignita vredna iz Velenja do Ljubljane na razdalji
127 kilometrov 952 dinarjev za tono, medtem ko cestni prevoznik v Ljubljani
računa za isto tono, ki jo pripelje potrošniku na dom na razdalji samo nekaj
sto metrov, 1100 din. Do teh anomalij pride zato, ker si podjetja ostalih transportnih panog formirajo prevozne cene samostojno, sorazmerno s stroški prevoza
na posebnih relacijah. Niso prisiljena obratovati na relacijah, ki niso interesantne z ozirom na cene transportne usluge, niti niso primorana z dohodki
svojih ugodnih relacij pokrivati izgube neugodnih relacij drugih podjetij.
Zaradi takih razlik v sistemu tarif nastaja gospodarska škoda tako za
transportna podjetja kot tudi za gospodarstvo v celoti. Neekonomska, nizka
prevozna cena masovnega blaga na železnici, to je 6,5 dinarjev za tonski kilometer, onemogoča zlasti cestnemu, pa tudi rečnemu prometu normalno udeležbo
v prevozu tega blaga na ustreznih relacijah. Pokrivanje primanjkljaja terensko
težkih železniških prog iz dohodka terensko ugodnih ležečih prog neupravičeno
izpodravi cestni promet na teh relacijah. Nasprotno pa omogoča cestnemu transportu, da se neupravičeno uveljavlja na dolgih prevoznih relacijah, na katerih
je železnica družbeno rentabilnejša. Cestni promet v tem primeru v svoj prid
izrablja visoko železniško tarifo za višje tarifirano blago, to je 18 din za tonski
kilometer in dejstvo, da ugodne železniške proge na sebi nosijo breme nedonosnih, često celo družbeno nepotrebnih prog.
Zaradi takšnih anomalij se transportne panoge ne razvijajo na relacijah,
ki jim glede na njihovo tehnično in eksploatacijsko značilnost pripadajo in
zato v celoti večajo transportne stroške v gospodarstvu. Namesto, da bi veljal
za transportne panoge enak tarifen sistem, ki bi jih usmerjal v družbeno potrebno in koristno sodelovanje, jih raznolikost sistema napeljuje na družbeno
škodljivo konkurenco.
Končna posledica takega razvoja je kopičenje prevoznih sredstev na ugodnih
relacijah in zadrževanje skrajnega primitivizma v transportnih dejavnostih
na terensko težjih področjih.
Da bi odpravili navedene anomalije in uvedli v poslovanje transportnih
podjetij osnovne ekonomske elemente ter s tem uredili odnose med transportno
dejavnostjo in ostalim gospodarstvom, je nujno, da se na železnici opusti
veljavni tarifni sistem in uvede sistem tarif po progah, ki bo zasnovan na
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vrednosti konkretne transportne usluge. Smatramo, da je tržišče transportnih
uslug lahko samo določena proga oziroma relacija, ne pa prostor oziroma območje. Tako je npr. tržišče za žito prostorno neomejeno, ne moremo pa nuditi
transportne usluge na relaciji Jesenice—Ljubljana za prevoz žita iz Novega
Sada v Skopje.
Uvedba novega sistema bo, po našem mnenju, kaj kmalu diferencirala
transportne panoge po njihovi družbeni koristnosti oziroma rentabilnosti, same
železniške proge pa ne take, pri katerih bodo prevozne cene v skladu s potrebami in plačilnimi možnostmi območja, na katerem obratujejo, in take, pri
katerih se bo začelo postavljati vprašanje njihove družbene koristnosti in nadaljnjega obstoja. Zanesljivo bo mogoče nekatere iz med njih nadomestiti z
racionalnejšimi transportnimi sredstvi in jih ukiniti.
Slabo izkoriščene proge, ki jih ni mogoče nadomestiti z drugimi vrstami
transporta, je treba proučiti posebej. Potrebno bo storiti vse za zmanjšanje
njihovih stroškov obratovanja in za uskladitev prevoznih cen s plačilno zmogljivostjo njihovega območja. Pri tem gre v glavnem le za lokalne prevoze,
oziroma prevoze na kratke proge. Pri prevozu na daljše razdalje se namreč zliva
visoka cena z nižjimi cenami dobro izkoriščenih prog v povprečno enotno ceno,
ki je za koristnika še primerna.
Taka bistvena sprememba tarifnega sistema in s tem določanja cen transportnih uslug, bi napravila, po mojem mnenju, pravi preokret v načinu poslovanja transportnih panog, zlasti na železnici in postavila materialne osnove
za krepitev in poglabljanje delavskega samoupravljanja.
Prepričan sem, da bo predlog za uveljavitev takega sistema naletel na nerazumevanje v delu javnosti, največ zaradi nepoznavanja problema in zaradi
bojazni pred povišanjem cen transportnih uslug na železnici. Menim, da je
ta strah neupravičen. Pričakovati je celo, da se bodo na glavnih progah osnovne
jugoslovanske mreže, ki predstavljajo okrog 30 % vseh prog v Jugoslaviji in
na katerih se prepelje okrog 80 °/o blaga, cene transportnih uslug znižale. Seveda
se mora najti ustrezna rešitev glede obratovanja in pokrivanja stroškov na
slabo izkoriščenih progah, kjer se prepelje samo 20 % blaga, glede katerega pa
se pojavlja problem cen za lokalne prevoze. Tu pa se v mnogih primerih
železniški prevoz lahko nadomesti s cestnim ali rečnim.
Zvišanje cen transportnih uslug lahko upravičeno pričakujemo za prevoz
masovnega blaga, ki ga sedaj prevažamo pod lastno ceno. Pri tem se bodo
istočasno znižale prevozne cene za visoko tarifirano blago, za končne proizvode,
ki ga prevažamo sedaj visoko nad lastno ceno. Skupna količina prevoznih
stroškov se zaradi tega ne bo povečala.
Ne glede na te ugotovitve moramo pričakovati tudi uskladitev cen transportnih uslug s splošnim gibanjem cen na tržišču in eventualnimi spremembami
družbenih instrumentov, čeprav se to doslej za železnico ni izvajalo.
Tudi če bi se cene transportnim uslugam na železnici zaradi novega sistema
tarif nekoliko dvignile, to ne bi imelo pomembnega vpliva na standard potrošnika. Prevoz 1 kg grozdja iz Niša do Ljubljane velja na primer 5,94 dinarja;
grozdje se je prodajalo v Ljubljani po 140 do 170 dinarjev, pri proizvajalcu
v okolici Niša pa je bilo kupljeno po 30 dinarjev. Izgleda, da na potrošnika
pritiska nekdo drug, ne pa železniške prevozne cene.
Poskušal sem prikazati samo nekaj problemov, ki so povezani s cenami
transportnih uslug, čeprav jih je na železnici še več in bodo še nastajali v zvezi
z uvajanjem novega sistema gospodarjenja na železnici. Res je, da se takšni
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problemi počasi rešujejo, toda vedno resnejše zaostajanje transportnih panog
za razvojem ostalega gospodarstva nas sili k pospešenemu reševanju. Tako se
ta problematika letos na različnih forumih rešuje z večjo pozornostjo in danes
lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da je pravkar navedena stališča v celoti
podprl zvezni kongres sindikata prometa in zvez.
Zvezni sekretariat za promet je na širšem posvetovanju z zainteresiranimi
sprejel teze, ki v osnovi podpirajo izrečene misli. Prepričan sem, da bodo teze
predmet resnih razprav med našimi kolektivi in koristniki železniških transportnih uslug. Menim, da je realizacijo tez z nekaterimi dopolnitvami treba
v celoti podpreti. Če bodo te zamisli izvedene, bomo v jugoslovanskih železnicah dobili sistem gospodarjenja, ki bo v skladu z značajem tržišča transportnih
uslug izenačil tarifni sistem vseh transportnih panog; pravilno usmerjal razvoj
transportnih panog in lociranje gospodarskih objektov; načel problem posebnega statusa slabo izkoriščenih, a družbeno potrebnih prog; preprečil neupravičen porast transportnih stroškov; omogočil uvedbo ekonomsko utemeljenega
sistema obračuna transportnih dohodkov železniških transportnih podjetij in
doslednega nagrajevanja po delu; uredil možnosti dejanske poslovne integracije
v jugoslovanskih železnicah ob pogojih obstoja večjega števila železniških
transportnih podjetij; v celoti sprostil komercialno poslovanje železniških transportnih podjetij, jih napotil na pogodbeno določanje medsebojnih obveznosti
s koristnikom železniških uslug ter tako silil k izboljšanju kvalitete dela. Tak
sistem bo tudi družbeno-politične skupnosti zainteresiral za transportno problematiko na njihovem območju.
Menim, da ti problemi niso pomembni samo za transportne organizacije,
ampak za pravilen in sinhroniziran razvoj celotnega našega gospodarstva sploh.
Povezani so z nadaljnjim razvojem družbenih odnosov in z resnično vključitvijo
železniških organizacij v naš gospodarski sistem. Prepričan sem, da bo tudi
Skupščina podprla težnje kolektivov gospodarskih organizacij na železnici, da
bi uvedli sodobni sistem gospodarjenja in nadaljevali proces poglabljanja
delavskega samoupravljanja.
Predsednik Leopold Krese: Resedo ima poslanec inž. Franc Mihelič.
Inž. Franc Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Namen moje
kratke obravnave ni v tem, da bi dal kakšne spreminjevalne in dopolnilne predloge k predlogu družbenega plana, pač pa želim le podčrtati nekatere stvari, ki
v zgoščeni vsebini plana niso mogle biti širše obravnavane.
Poleg problemov oskrbe s premogom in električno energijo ter neskladnosti
med relativno počasnim razvojem prometa ter naglim razvojem gospodarstva,
ki so bili danes že obravnavani, lahko tudi vprašanje zagotovitve osnovnih
surovin za nekatere gospodarske panoge, znatno vpliva na predvidene proizvodne rezultate v naslednjem letu. Reševanje tega problema je toliko važnejše
zato, ker so motnje v preskrbovanju s surovinami že letos zmanjševale uspehe
nekaterih industrijskih panog. Ker z družbenim planom za naslednje leto pričenjamo tudi obdobje naše sedemletne gospodarske perspektive in ker ta problem slej ko prej zahteva trajnejše rešitve, je vreden ponovne obravnave.
Problem oskrbe z osnovnimi surovinami in vzporedno s tem problem
izkoriščanja zmogljivosti se nanaša zlasti na lesno industrijo, industrijo papirja
in celuloze, živilsko industrijo, usnjarsko industrijo in morda še na kakšno
drugo. Pred te industrijske panoge se postavljajo odgovorne naloge zaradi vse
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večjega vključevanja v izvoz. Na te panoge je v lanskem letu odpadlo od skupne
vrednosti 24,04 milijarde vsega industrijskega izvoza okrog 11 milijard, od
letošnjega industrijskega izvoza v višini 30 milijard se ocenjuje izvoz teh panog
na 13,5 milijarde, v naslednjem letu pa naj bi te panoge povečale svoj izvoz
na preko 16 milijard dinarjev. S tem v zvezi naj bi se tudi delež proizvodnje
za izvoz v vseh teh panogah bistveno povečal, razen v lesni industriji, kjer
bo že zdaj visok delež 40 °/o proizvodnje za izvoz, ostal tudi v naslednjem letu.
Delež proizvodnje za izvoz v industriji usnja se bo povečal od 18,6 °/o na 21,7 %,
v papirni industriji od 9,13 °/o na 14,2 ®/o in v živilski industriji od 10,6 ®/o
na 12'%. Vsi ti odstotki so večji od povprečnega odstotka industrijske proizvodnje za izvoz v naši republiki.
Razen teh nalog na področju izvoza naj bi se proizvodnja v teh panogah
povečala z istim indeksom, kot to velja za vso industrijsko proizvodnjo, to
je 112, z izjemo lesne industrije, kjer bo to povečanje še višje in sicer na
indeks 113.
Oskrbovanje industrije za predelavo lesa je še vedno problematično kljub
povečanju plana sečnje, ki je predvideno z indeksom 102. Hkrati se zaostruje
tudi vprašanje gozdarstva, saj je plan sečnje v nasprotju z gozdnogospodarskimi
načrti zaradi vse večje potrošnje lesa. Nekateri instrumenti, kot npr. plafonirane
in neustrezne cene za celulozni les ter prometni davek na nekatere sortimente
listavcev, ne morejo imeti zadovoljivega uspeha. Glede na to, da bo plan sečnje
iglavcev ostal na ravni letošnjega leta, bodo gozdnogospodarske organizacije
morale poskrbeti za proizvodnjo celuloznega lesa iglavcev oziroma ustrezno
zmanjšati proizvodnjo ostalih sortimentov.
Za trajnejšo rešitev tega problema bo treba bolj kot doslej reševati cel
kompleks vprašanj, ki so s tem povezana. Pri tem gre za večjo preusmeritev
tehnologije celulozne industrije na listavce in večje koriščenje odpadkov papirne industrije, nadaljnje zmanjšanje porabe lesa v proizvodnji embalaže, zamenjavo jamskega lesa z jeklenimi podporniki, intenzivnejšo gojitev hitro rastočih plantažnih nasadov ter vse večjo usmeritev na izvoz artiklov visoke
stopnje obdelave. Absurdno je tudi dejstvo, da izvažamo prvorazredno celulozo,
uvažamo pa tretjerazredno. Poleg teh je na tem področju še niz drugih vprašanj,
katerim bo treba posvečati v prihodnje več pozornosti in jih reševati na
ustrezen način.
V letošnjem letu je bila problematična tudi oskrba industrije za predelavo
mesa, mleka in škroba. Glede na dejstvo, da naša republika zaradi manj razvitega kmetijstva nima zadostne surovinske osnove, ima pa močno razvito
potrošnjo industrijsko izdelanih živil, bo treba posebne skrbi, da bo živilska
industrija nemoteno izvrševala svoje naloge.
Ne glede na dejstvo, da je usnjarska industrija v letošnjem letu povečala
svojo proizvodnjo za 12 i0/o, lahko tudi tu govorimo o problemu preskrbe z
osnovnimi surovinami. Vsa usnjarska industrija, kljub močnemu uvozu osnovnih
surovin, zelo slabo izkorišča svoje zmogljivosti. Zlasti je pri tem prizadeta
predelava svinjskih kož, ki bo morala zaradi pomanjkanja surovin prenehati
s specializacijo, saj tovrstna podjetja brez ustrezne pomoči niso zmožna sama
reševati problemov, ki so po svoji vsebini širšega jugoslovanskega pomena.
Posebno pereče je vprašanje ekonomskega formiranja cen. Celo pri zelo
občutnem povišanju nabavnih cen kož je praktično nemogoče doseči, da bi v
verigi proizvajalec — zadruga — odkupno podjetje — predelovalec, oziroma
industrija, imel od tega neposredni proizvajalec občutno korist. Glede na dej-
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stvo, da je usnjarska industrija velik potrošnik deviz za uvoz osnovnih surovin,
je potrebno, da se tudi usnjarska predelovalna industrija hitreje vključuje
v izvoz in je zato problem zagotovitve osnovnih surovin še toliko važnejši.
Menim, da bi bilo v vseh omenjenih panogah potrebno temeljito proučiti
obstoječo problematiko in jim z ustreznimi ekonomskimi ukrepi omogočiti
ustreznejše pogoje in pravo mesto v gospodarskem sistemu.
V družbenem planu SR Slovenije za naslednje leto je tovrstni problematiki,
kot sem že dejal, posvečenega precej prostora in pozornosti. V bodočem letu
bo naloga skupščinskih organov, da pri spremljanju dinamike rasti gospodarstva
ugotavljajo ali so bili storjeni tudi ustrezni družbenoekonomski ukrepi za
hitrejše odpravljanje vseh tistih ovir, ki bi lahko zmanjšale pričakovane proizvodne rezultate.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica inž. Jelka Kajzersberger.
Inž. J e 1 k'a Kajzersberger : Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji
razpravi želim na kratko orisati pomen poslovnih združenj.
Dosedanja praksa je pokazala, da poslovno sodelovanje med proizvodnimi
in trgovskimi organizacijami ni tako, kot to zahteva današnji gospodarski razvoj,
zlasti pa usmeritev v blagovno izmenjavo s tujino. Ne dogaja se redko, da
stojimo pred problemi pomanjkljivega poznavanja domačega tržišča in nekoordinirane proizvodnje. Nedvomno to vodi do nestalne in sunkovite proizvodnje
z raznimi preusmeritvami in k hitremu prilagajanju trenutni situaciji na tržišču.
Težnja, da pospešimo zunanjetrgovinsko menjavo, nas sili k organizacijskim
oblikam, ki bodo sistematično in uspešneje razvijale naše možnosti uveljavljanja na zunanjem trgu, katerega bomo osvojili le z doslednim izvajanjem
pogodb, dobro kvaliteto in konkurenčno ceno. Poslovna združenja imajo zelo
odgovorno nalogo pri pospeševanju koordinacije in specializacije same proizvodnje, kooperaciji med proizvajalci in pravočasni preskrbi z domačim in
uvoženim reprodukcijskim materialom, kar vse ugodno vpliva na gospodarjenje in zunanje-trgovinsko menjavo.
Povsem naravno je, da gre vsaka taka oblika svojo razvojno pot; prav
tako poslovna združenja, ki so v začetnih fazah delovanja. Nujno je, da se
sistematično pristopi k usposabljanju in vključevanju strokovnih kadrov ter
organizaciji predstavniške mreže v tujini. Le na ta način bo mogoče temeljito
in dolgoročno analizirati potrebe in možnosti na zunanjem trgu ter s tem
zagotoviti trajen plasma in renome naših proizvodov. Poslovno združenje
mora imeti svojo lastno komercialno osnovo.
Poslovna združenja morajo skrbeti tudi za napredek proizvodnih procesov
in modernizacijo proizvodnje. Tako bo na primer v tekstilni industriji treba
takoj začeti s smotrno investicijsko politiko in dopolnjevanjem strojnega parka,
ki je za tehnološki proces v proizvodnji sintetičnih vlaken potreben in se ne
da improvizirati. Ze dosedanja iztrošenost in premajhna vlaganja v obnavljanje strojnega parka zavirajo razvoj v tekstilni industriji.
Poslovna združenja bodo morala z investicijsko politiko usmerjati proizvodnjo tako, da bodo lahko proizvajala na najsodobnejši način, z druge strani pa
težiti, da se izvažajo v čimvečji meri končni izdelki. V tekstilni industriji na
primer obstaja možnost, da se vsi proizvajalci konfekcije združijo v poslovno
združenje in tako skupno nastopijo na zunanjem trgu.
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Jože Stanonik.

Jože Stanonik: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem izvajanju
bi se hotel zadržati predvsem pri družbenih centrih in nujnosti za njihovo
ustanavljanje.
Kulturni dvig in splošna razgledanost občanov je v veliki meri odvisna
od prostorov. Osnovna ugotovitev je, da v tej smeri v preteklih letih nismo
napredovali v skladu z industrijskim razvojem. Gradnja novih prostorov in
adaptacija starih, za katere so predvsem odgovorne komune, je danes problem,
katerega bodo morale komune zelo hitro reševati.
Razlogov za tako stanje je več. Predvsem gre za neurejene urbanistične
načrte, nekoordinirano delo ter pomanjkanje finančnih sredstev. Zaradi denarne
stiske se je v mnogih komunah uveljavilo mnenje, da prostori za kulturnodružbeno delo niso pomembni. Sredstva, namenjena za kulturno delo in prostore, pa so porabili za druge dejavnosti.
Velik problem se je pojavil pri izgradnji stanovanjskih soseks, kjer investitorji niso upoštevali prostorov za družbeno in družabno življenje. Investitorji
in izvajalci novih gradenj ter adaptacij v ničemer niso upoštevali dosedanjih
izkušenj, načrtov, fotografij in literature, ki jo imajo na razpolago urbanistični
zavodi, Zveza svobod ter Prosvetni servis v Ljubljani.
Opremljanje in preurejanje klubskih prostorov in dvoran izraža dve slabosti. Prva se kaže v nestrokovnih posegih nekaterih posameznikov, ki ne
programirajo po zahtevah sodobnega človeka. Druga slabost se kaže v sodelovanju arhitektov, ki je zelo drago in zaradi nepoznavanja funkcij prostorov
daje slabe rešitve. V centrih novih stanovanjskih naselij večinoma niso predvideni prostori za zborovanja, množične organizacije, interesne dejavnosti in
dopolnilno izobraževanje. V praksi se je pokazalo, da marsikje niso osnovni
problem sredstva, temveč pomanjkanje dovolj širokega koncepta za ureditev
družbenega centra, ki bi odgovarjal vsestranskim interesom delovnih ljudi,
koristim krajevnih skupnosti in bi se s svojim širšim konceptom vključeval
v perspektivno urbanistično planiranje kraja.
Centri, harmonično oblikovani, bodo plod dolgotrajnega in sistematičnega
prizadevanja. V mnogih deželah in tudi pri nas v nekaterih drugih republikah
so že dosegli vidne rezultate. Za ilustracijo navajam nekaj primerov: V Nemški
demokratični republiki skrbijo za prostore sindikati, projektira pa jih posebni
biro. V Zvezni republiki Nemčiji je frankfurtski mestni svet formiral projektivni biro za gradnjo kulturnih centrov v novih soseskah. Na Švedskem so
investitorji dolžni na vsako novo stanovanje realizirati 1 m2 novega družbenega
centra. Vse to kaže, da urbanistični načrti v drugih državah to rešujejo, pri
nas pa smo temu področju posvetili premalo skrbi.
Družbeni centri naj bi bili v tistih naseljih, ki imajo urbanistične in druge
pogoje, da postajajo centri lokalnih skupnosti. Perspektivne potrebe po družbenih centrih v naših naseljih lahko zagotovijo generalni urbanistični načrti
gradbenih okolišev oziroma mestnih naselij. Treba je rezervirati zadostne površine za družbeno dejavnost in zato skrbno proučiti možnosti pri posameznih
lokacijskih pregledih. Materialne stroške družbenih centrov bodo morale kriti
ali skupščine ali krajevne skupnosti.
Vzporedno z gradnjo centrov velja opozoriti na vzgojo kadrov, ker brez
usposobljenih ljudi ne bomo dosegli namena družbenih centrov. Prav bi bilo,
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da bi kulturno-prosvetni organi razmišljali o ustanovitvi institucije za vzgojo
kadrov za družbene centre.
Treba bi bilo dati priporočilo okrajnim in občinskim skupščinam, da razpravljajo o nujnosti gradnje družbenih centrov. Predvsem je treba občine
prepričati o nujnosti vlaganja sredstev v sklade za kulturo in izobraževanje
ter za gradnjo domov. Pri tem jih je treba opozoriti na posledice, ki se kažejo
in ki bodo daljnosežne za kulturno stopnjo in družbeno-politično razgledanost
vsakega občana. Predvsem Socialistična zveza in Zveza mladine naj nadaljujeta politično akcijo za pridobivanje novih ter adaptiranje starih prostorov.
Akcijo za pridobivanje prostorov je treba nadaljevati skupaj z gospodarskimi
organizacijami. Formira naj se posebna komisija, ki bo na podlagi analize
pripravila perspektivni načrt ureditve družbenih prostorov. Komisija naj bo
aktivna na zborih občanov in pri delitvi sredstev v komuni. Pritegniti je treba
občane, da prispevajo del sredstev; prav tako naj prispeva v te namene fond
za komunalno dejavnost. Komisijam v občinah je treba svetovati, naj upoštevajo
material Urbanističnega inštituta Slovenije, ker na podlagi že urejene dokumentacije lahko najceneje pripravijo gradnjo prostorov. Pri uporabljanju prostorov za skupne namene, je treba paziti na njih smotrno upravljanje. Družbene
prostore vodi in upravlja komunalna skupnost, družbene-politične organizacije
pa naj v njih organizirajo vsebino dela.
Treba se je dogovoriti glede izdelave tipskih projektov za družbene centre,
pri čemer pa je upoštevati specifične pogoje občin, krajevnih skupnosti in
stanovanjskih sosesk. Na podlagi analiz kulturnih potreb bi bilo smotrno izhajati
iz tega, kar že obstaja, v urbanističnih rešitvah pa upoštevati možnosti nadaljnjega razvoja oziroma širjenja centra, kakor ga bo terjal kulturni razvoj
in življenje v perspektivi.
Družbene centre bi bilo treba obravnavati s stališča funkcionalnega urejanja širšega medkrajevnega območja in v prid organskega nadaljevanja rasti
in preobrazbe naših krajev iz starih v nove zaselke. Predloge za graditev novih
prostorov dajem zlasti zaradi številnih pomanjkljivosti in neurejenih razmer
v komunah. V klubskih prostorih bomo lahko zaposlili mladino, ki zelo nesmotrno izrablja svoj prosti čas in sploh zbližali ljudi ter ustvarjali vzdušje,
v katerem bo mogoče reševati najtežja vprašanja, predvsem pa spoznavati
problematiko krajevnih skupnosti. V družbenih centrih bomo ustvarili možnosti
za kulturni dvig občanov ter bogato vsebinsko aktivnost. Družbeni centri bodo
zelo pomembni za politično aktivizacijo občanov.
Glede na ta svoja izvajanja bi k 5. točki 4. poglavja Predloga družbenega
plana za leto 1964 predlagal naslednjo dopolnitev prvega odstavka:
»Posebno skrb naj družbeno-politične skupnosti posvetijo organiziranju
in urejanju družbenih centrov, ki naj zagotove večje možnosti za družbeno,
kulturno in rekreativno dejavnost občanov.«
Predsednik Leopold Krese: Opozarjam tovariša Stanonika, da je
po 1. odstavku 72. člena poslovnika treba amandmaje predložiti pismeno.
Prosim, da do konca te razprave predloži pismeni predlog. (Jože Stanonik: Je
že predložen.)
Preden prekinemo dopoldanski del seje, prosim predstavnika Izvršnega
sveta Alojza Zoklja, da da pojasnilo v zvezi z vprašanjem poslanke Elke Grilc
in ga hkrati opravičujem zaradi odsotnosti na začetku seje; medtem je namreč
dajal pojasnila v Republiškem zboru.
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Alojz Zokalj: Poslanec Elka Grilc želi v svojem vprašanju pojasnilo,
kako je z gradnjo ceste II. reda Laško—Rimske Toplice—Radeče—Krško. Navaja, da je bila gradnja omenjene ceste že dvakrat v družbenem planu republike, vendar v sam proračun še do danes ni bila zajeta. Trdi, da je ta cesta
edina povezava med Štajersko in Dolenjsko in se po njej odvija zelo močan
promet, vendar je v tako slabem stanju, da je ob deževnem vremenu in pozimi
večkrat neprevozna. Misli, da ne moremo več dovoliti, da bi bila tako važna
cesta v tako slabem stanju kot sedaj, ko ostajajo posamezni kraji odrezani od
centrov po več mesecev. Omenja, da so načrti za gradnjo ceste v izdelavi in
da znaša predračunska vrednost okrog 2 milijardi dinarjev. Navaja, da so
občine Laško, Sevnica, Videm-Krško in Brežice že pripravile udeležbo v višini
200 milijonov dinarjev, Okrajna skupščina Celje pa bo prispevala 300 milijonov
dinarjev. S tako vsoto pa se lahko zgradi le nekaj kilometrov ceste, zato vprašuje, kdo bo prispeval razliko.
O zasavski cesti je bilo stavljeno vprašanje tudi na Republiškem zboru, na
katerem sem malo prej dal odgovor, pa je treba obe vprašanji povezati in bom
zato odgovoril glede zasavske ceste v celoti.
Izvršni svet Slovenije je sklenil, da se cesta Zagorje—Ljubljana zgradi do
1965. leta. V letu 1964 naj se zgradi odsek Zagorje—Litija in Dolsko—Hotič.
Ureditev teh dveh odsekov, ki sta dolga, prvi 16,5 kilometra, drugi pa 16,3
kilometra, bo zahtevala 3 milijarde 200 milijonov dinarjev, ki naj bi jih prispevali skupno republiški sklad, okrajni sklad Ljubljana in zasavske občine.
Z dograditvijo teh dveh odsekov bo lahko vzpostavljena neprekinjena zveza
Zagorja z Ljubljano. V letu 1965 bi se dela nadaljevala na območju Litije,
tako da bi 1965. leta bila dokončno dograjena cesta Zagorje—Ljubljana. Jugoslovanska ljudska armada je sporočila, na namerava v 1964. letu sodelovati
pri delih na zasavski cesti. Obseg del, ki jih bo lahko prevzela, bo določila
po proučitvi načrtov in tehničnih podatkov, ki so ji bili poslani.
Študije cestne mreže v zvezi s sestavo sedemletnega plana njenega razvoja, obravnavajo celo zasavsko cesto; se pravi od Ljubljane preko Zidanega
mostu do Drnovega pri Krškem, kot važno gospodarsko cesto, ki povezuje zasavski in celjski bazen in hkrati razbremenjuje avto cesto Ljubljana—Zagreb
ter cesto Ljubljana—Celje. Stroški ureditve celotne ceste bi bili približno 12
do 14 milijard.
Izgradnja ceste Rimske Toplice—Zidani most, kot priključka na zasavsko
cesto, in odsek zasavske ceste na odseku Zidani most—Krško, zahteva zelo
visoka sredstva, ker je to cesto treba graditi z elementi, ki bodo omogočili hiter
in težak promet, kajti samo v tem primeru bo cesta lahko služila razbremenitvi
cestnega križa. Po posameznih odsekih se predvidevajo naslednji stroški: za
odsek Rimske Toplice—Zidani most, dolžina 6,8 km, okrog 900 milijonov dinarjev; odsek Zidani most—Radeče, dolžina 3 km, okrog 740 milijonov dinarjev,
in odsek Radeče preko Sevnice mimo Krškega do Drnovega, dolžina 37,4 km,
2 milijardi 600 milijonov dinarjev. Tu so zajeti tudi mostovi, ki predstavljajo
problem v Radečah in Zidanem mostu. To se pravi: vse skupaj od Rimskih
Toplic, preko Zidanega mostu, do Drnovega, 4 milijarde 240 milijonov dinarjev.
Stroški na odseku Rimske Toplice—Radeče so visoki zaradi izgradnje mostov.
Ce od sredstev republiškega cestnega sklada odštejemo participacijo za
izgradnjo zasavske ceste na odseku Zagorje—Ljubljana in gorenjske avtoceste,
bo republiški cestni sklad v 1964. letu razpolagal še z 810 milijoni dinarjev,
s katerimi bo lahko sodeloval pri modernizaciji ostalih cest. Cestna podjetja
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in občine so predlagale za 1964. leto modernizacijo v skupnem znesku okoli
4 milijarde dinarjev, zato bo izbira med predlaganimi objekti zelo težka.
Upravni odbor republiškega cestnega sklada bo predloge obravnaval z
okrajnimi cestnimi skladi potem, ko mu bodo potrjena sredstva in dokončno
znane udeležbe zainteresiranih občin in gospodarskih organizacij. Sekretariat
za promet bo predlagal republiškemu cestnemu skladu, da pri svojih odločitvah
sredstev ne bi pretirano drobil na številne objekte, ki jih ni mogoče dovršiti
v enem letu, ker široka fronta začenjanja modernizacij ne da ekonomskega
efekta v eksploataciji cest, in da naj daje pri izbiri prednost tistim močno
obremenjenim cestam, za katere zainteresirane občine in gospodarske organizacije združijo največ sredstev kot soudeležbo pri financiranju modernizacije
cest. Dokler cestni skladi in cestna podjetja, zaradi nizkega neposrednega
prispevka koristnikov cest, razpolagajo s sorazmerno nizkimi sredstvi, bi bilo
koristno združevanje vseh razpoložljivih sredstev republiškega cestnega sklada,
okrajnih skladov, občin in gospodarskih organizacij na osnovi dvoletnega ali
triletnega programa modernizacije predlaganih cest. Na ta način bi se z medsebojno pomočjo omogočila zaporedna modernizacija posameznih cest, ne da
bi delo teklo na razdrobljeni fronti, ki ne zagotavlja dovršitve programa, daje
manjši efekt v eksploataciji in zvišuje stroške modernizacije cest.
Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo razpravljati? Prosim. Besedo
ima Edvard Komočar.
Edvard Komočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na obrazložitve, ki jih je dal republiški sekretar za promet, Alojz Žokalj, bi imel dodatne
predloge, oziroma svoje pripombe. Predvsem želim še dodatno obrazložiti
nujnost modernizacije ceste Rimske Toplice—Krško.
Iz materiala samega je razvidno, da je v našem nadaljnjem gospodarskem razvoju treba posvečati več skrbi ureditvi križnega in ostalega prometa
na območju Socialistične republike Slovenije. Ugotovljeno je, da promet vedno
bolj zaostaja za potrebami gospodarstva zaradi zastarelih in izrabljenih osnovnih
sredstev. Vlaganja v promet so bila nezadostna predvsem zato, ker smo mislili,
da ta člen našega gospodarstva ne bo tako hitro postal problematičen. Menim,
da železnice, ceste, mostovi in drugo, skratka promet, verjetno ne bi prišel v
take težave kot je, če bi se reševal sistematično redno in morebiti tudi prioritetno ob razvijanju industrije, turizma in podobno.
V prečiščenem besedilu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 je
navedeno, da je treba v SR Sloveniji predvsem urediti cestni križ. Osebno se
strinjam, da je nujno, čimprej pričeti z urejevanjem zgoraj navedenega problema, opozarjam pa pri tem še na drug problem, ki nastaja in preti, da mu
bomo že jutri morali dati prednost. Čeprav je bilo na zadnji seji dano vprašanje,
na katero smo danes dobili pojasnilo, bi navedel še nekatere podrobnosti.
Podatki so dobljeni pri Skupnosti cestnih podjetij v Ljubljani in Cestnem delovodstvu Celje. Obremenitev zasavske ceste do priključka na avto-cesto je naslednja: obremenitev priključka Rimske Toplice—Celje, lahek motorni promet
608, težak motorni promet 91, kolesa 1334, po teži pa skupno 2632 ton; Zidani
most—Radeče 740 koles, 25 vpreg, 861 motornih vozil, 191 motornih koles, 342
osebnih avtomobilov, 53 avtobusov, 229 tovornih avtomobilov, 46 prikoličarjev
ali skupno izraženo v tonah 3782 ton; Radeče—Boštanj 634 koles, 35 vpreg, 680
motornih vozil, 157 motornih koles, 232 osebnih vozil, 32 avtobusov, 187 tovornih
9
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avtomobilov, 72 prikoličarjev ali skupno izraženo v tonah 386 ton. Vse je
merjeno v časovnem razdobju 24 ur. Ce sedaj upoštevamo, da je cest I. in II.
reda na območju SR Slovenije skupno 2488 km s povprečno obremenitvijo
3115 ton, je razvidno, da je zasavska cesta, kljub temu da je II. reda, bila veliko
bolj obremenjena, kot skupno ceste I. in II. reda na območju SR Slovenije.
Pravkar navedeni podatki se nanašajo na 1962. leto. Razne analize pa kažejo, da se cestni promet v Sloveniji povečuje letno za okrog 20 %>. Tako tudi
na zasavski cesti v 1963. letu zanesljivo zaznamujemo povečanje prometa najmanj za 15'%.
Zgoraj navedeni podatki so bili zbrani v različnih letnih časih za razdobja
po 24 ur. Če 24-urno obremenitev ceste pomnožimo s 365 dni, dobimo naslednjo
obremenitev zasavske ceste: Zidani most—Radeče 1 380 430 ton, Radeče—Boštanj 1 162 890 ton. Iz omenjenih podatkov se da zaključiti, da je zasavska cesta
preobremenjena, zlasti še ker je makadamska. Normalna obremenitev makadamske ceste je okrog 1500 ton, asfaltne pa 500 do 1000 ton. Iz tega se da zaključiti, da zaradi tako močnega in še naraščajočega prometa, ta cesta več ne
ustreza potrebam in se njeno stanje vedno bolj slabša, pri tem pa nastaja škoda
za naše gospodarstvo.
Ker so bili v odgovoru tovariša sekretarja omenjeni tudi mostovi na tej
cesti, dovolite, da še o tem nekaj povem.
Predvsem bi obrazložil problem cestnega mostu preko Save v VidmuKrškem. Ne zaradi kakšnega lokalpatriotizma, ampak zaradi tega, ker je vprašanje tega mostu res pereče. Ta leseni most je bil zgrajen pred letom 1900.
Doslej je bilo na njem opravljeno le eno večje popravilo in sicer med drugo
svetovno vojno. Vse do izida novega temeljnega zakona o javnih cestah je bil
most redno vzdrževan po bivši Tehnični sekciji Uprave cest SRS v Celju. Ob
reorganizaciji cestne službe pa je bil most, ki je bil prej vključen v II. kategorijo cest, izpuščen iz kategorizacije. Tako je most danes praktično brez lastnika oziroma upravljalca in ni redno vzdrževan. Zaradi tega je republiški
inšpektor za javne ceste dne 9. 10. 1962 izdal odločbo št. 34/E 5062/10, s katero
omejuje obremenitev mostu od prejšnjih 10 do 15 ton na 2 toni. Tako je
promet preko tega mostu praktično onemogočen. Ta odločba je bila izdana na
podlagi mnenja izvedencev, ki so pred tem pregledali in ugotovili, da ni
sposoben nositi večjih obremenitev in hitrosti. Zaradi omejitve nosilnosti in
prepovedi prometa preko tega mostu se je moral ves težji promet preusmeriti
na daljšo relacijo preko Brežic. Zaradi tega letno nastaja škoda v višini 215
milijonov dinarjev, kar predstavlja okrog 40'% vrednosti celotne investicije za
novi most, če računamo, da bi gradnja novega mostu z nadvozom preko železnice veljala približno pol milijarde dinarjev.
O tem je bila napravljena analiza, ki jo je izdala uprava občinske skupščine Videm-Krško. Navedena škoda se nanaša le na stroške obvoza, pri čemer
pa niso zajeti stroški večje obrabe vozil in zamude časa ter vsi ostali stroški,
ki jih povzroča takšen zastoj v prometu.
Na posvetu 31. 8. 1963, na katerem so sodelovali predstavniki okraja Celje
in občine Videm-Krško ter glavni republiški cestni inšpektor, je bilo ugotovljeno, da znaša prometna obremenitev preko tega mostu 26 427 ton mesečno,
od tega 2760 ton lokalnega prometa, 14 782 ton prometa s širšega področja
okraja in 8885. ton prometa v republiškem merilu. V tem ni vračunan vsakodnevni porast prometa. O vsej tej problematiki je oddelek za gospodarstvo
občine Videm-Krško sestavil poročilo dne 24. 7. 1963, oddelek za gospodarstvo

4. seja

131

pri bivšem okraju Novo mesto pa februarja 1962. Obe poročili in svoje mnenje
je okrajna skupščina Celje posredovala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
s svojim dopisom št. 351-19/63-4 z dne 20. 8. 1963.
Po reorganizaciji cestne službe je bivši okraj Novo mesto izdal odlok o kategorizaciji cest III. reda. Iz tega odloka je odpadel odsek med cesto III. reda
Brestanica—Brežice in cesto II. reda Zidani most—avtocesta. Na tem odseku,
ki povezuje obe navedeni cesti, je tudi ta most. Do danes še ni izšel odlok o
kategorizaciji cest II. reda. Zato menimo, da je navedeni odsek ceste z mostom
vred še vedno II. reda, kot je bil pred reorganizacijo; posebno še če upoštevamo,
da ga okraj ni uvrstil v III. red oziroma ni dal pristanka, da bi se ta odsek
kategoriziral kot cesta III. reda. Iz poročila, ki ga je sestavil okraj Novo mesto,
je razvidno mnenje Sekretariata za promet, naj bi bil most z navedenim cestnim odsekom uvrščen v III. kategorijo. Prepričani smo, da mora biti most s to
cesto uvrščen med ceste II. reda, ker je iz vseh dosedanjih poročil in razprav
razvidno, da most ni lokalnega značaja, ki bi povezoval samo oba dela mesta
med seboj, ampak je njegov pomen širši, ker povezuje vse predele s štajerske
strani — Celje, Kozje, Rogaško Slatino, Maribor itd. — z avto cesto Ljubljana—
Zagreb in s celotnim področjem Dolenjske in obratno. Zato lahko zaključimo,
da ta most ni samo problem občinskega ali okrajnega gospodarstva, ampak je
tudi problem republike in družbe kot celote.
Ker še do danes, kljub večkratnim razpravam, komisijam ter intervencijam,
ni bilo rešeno vprašanje lastništva in kategorizacije mostu, je okrajna skupščina Celje z dopisom posredovala svoje mnenje Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije. Izvršni svet je o tem dal mnenje, da mora biti most uvrščen v
III. red. Kljub mnenju Izvršnega sveta kategorizacija mostu še ni izvedena in je
še vedno prepuščen sam sebi.
Ker smo prepričani, da obstoječi most v leseni izvedbi ne more več služiti
potrebam današnjega prometa in da je vzdrževanje takega mostu zelo drago,
je občinska skupščina Videm-Krško prevzela iniciativo, da se začne z gradnjo
novega mostu. Glede na dosedanje razprave in razgovore s predstavniki sekrekretariata in okraja, je občinska skupščina že naročila izdelavo investicijskega
programa in programske osnove za razpis inženiringa. Zaradi nujnosti je občinska skupščina Videm-Krško sklenila z gradnjo novega mostu pričeti že 1964.
leta, dograjen pa bi bil najkasneje konec 1965. leta. Na osnovi že omenjenega
posveta z dne 31. 8. 1963, je občinska skupščina Videm-Krško pripravljena zbrati
eno tretjino potrebnih sredstev za izgradnjo mostu. O tem sta bila ustmeno iri
pismeno informirana Republiški sekretariat za promet in okrajna skupščina
Celje. Vendar do danes še ni nobenega pismenega pristanka teh dveh organov
za njuno soudeležbo pri gradnji mostu.
Za podkrepitev potrebe izgradnje tega mostu naj navedem samo podatek^
da od Ljubljane do Zagreba ni mostu preko Save, ki bi bil sposoben za težji
promet. Vsi obstoječi mostovi so v takšnem stanju, da dopuščajo maksimalne
obremenitve le do 10 ton ali manj: Radeče, Sevnica, Krško, Brežice; medtem ko
od Radeč do Ljubljane praktično ni nobenega večjega mostu. Iz tega sledi, da
družba trpi precejšnjo gospodarsko škodo zaradi tega, ker na razdalji preko
150 km ni večjega prehoda preko reke Save in ni omogočen težji promet, ki je
za gospodarstvo zelo pomemben.
Zaradi predvidene novogradnje je občinska skupščina sklenila popraviti
obstoječi most do nosilnosti 12 ton, kar naj bi v času gradnje zadostovalo kot
provizorij za potrebe gradbišča. S to sanacijo je vsaj začasno rešen problem
9*
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prevoza srednje težkega tovora in s tem zmanjšana že navedena občutna gospodarska škoda. Tudi glede stroškov te začasne sanacije so se uvedli razgovori o
tretjinski udeležbi vseh treh, že omenjenih partnerjev. Kljub temu popravilu
pa most,'po mnenju strokovnjakov, ne bo mogel služiti prometu za daljšo dobo
brez večjih rekonstrukcij, ki bi terjale velika finančna sredstva. Zato je treba
smatrati navedeno asanacijo kot le začasno rešitev. Pri tem je tudi upoštevati,
da ne bi bilo gospodarno vlagati velika finančna sredstva za rekonstrukcije in
redno vzdrževanje velikega mostu v leseni izvedbi, ki bi omogočal le srednje
težak promet.
Sredstva za gradnjo mostu v predvidenih dveh etapah, bi bila hitro poplačana, če upoštevamo vso prej navedeno škodo, stroške rekonstrukcij in vzdrževanja in hitro naraščanje prometa v našem gospodarstvu.
Predlagam, da republiški organi pomagajo pri reševanju tega problema, ki
ni samo lokalnega značaja, ampak ima širši gospodarski pomen.
#
Predsednik Leopold Krese: Ali dajete to kot dopolnilo k prvemu
vprašanju, ali kot samostojno vprašanje, na katerega zahtevate odgovor?
Edvard Komočar: Ne, to sem navedel samo kot dodatno obrazložitev
problema.
Predsednik Leopold Krese: Ugotavljam, da vsebina te razprave ni v
nasprotju z razlago predstavnika Izvršnega sveta, Republiški cestni sklad bomo
o tej razpravi in predlogih obvestili.
Ker tovarišica Elka Grilc danes ni navzoča, ji bomo odgovor poslali
pismeno.
Želi s tem v zvezi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem
dopoldansko sejo in sklicujem nadaljevanje seje ob 16. uri.
Seja je bila prekinjena ob 13.20.
Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Predstavnik Izvršnega
sveta tovariš Jože Zakonjšek želi odgovoriti poslancu Ivanu Peršaku na njegovo
vprašanje v zvezi s problemom delitve proračunskih sredstev.
Jože Zakonjšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V odgovoru se želim
dotakniti nekaterih vprašanj, ki so bila postavljena v dopoldanski razpravi.
Najprej bi se ustavil pri vprašanju tovariša Peršaka glede obravnave manj
razvitih področij v predlogu republiškega plana. Kot ste v tekstu plana sami
lahko videli, plan ne obravnava posebej problematiko manj razvitih področij,
ker so pač v predlogu družbenega plana predvsem poudarjeni nekateri temeljni
problemi razvoja gospodarstva v republiki in se posebej ne obdeluje regionalni
aspekt planiranja v republiki. Problem manj razvitih področij v republiki Sloveniji se rešuje in ga je možno urediti le v sklopu splošnega gospodarskega in
družbenega razvoja Slovenije. Seveda se pa moramo zavedati, da predstavljajo
določena področja v Sloveniji problem glede na strukturo gospodarstva, glede
na dosedanji razvoj in glede na perspektive nadaljnje graditve gospodarstva teh
področij. Te probleme je v okviru letnega plana težko reševati. Večja proučevanja so predvidena in večjo pozornost se bo posvetilo tem vprašanjem v zvezi
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s pripravami za sedemletni plan gospodarskega razvoja, kjer bi se naj obravnavalo problem razvoja v celoti in po posameznih dejavnostih in pri tem
upoštevalo tudi problem razvoja določenih področij. Glede na situacijo v letu
1964 se ta problem postavlja predvsem kot problem ustrezne delitve proračunskih sredstev in mislim, da se je na to nanašalo tudi vprašanje. Po predvidevanjih družbenega plana naj bi se proračunska potrošnja gibala v skladu
s splošnim gospodarskim razvojem. Ko smo namreč analizirali situacijo in
razvoj v 1963. letu, smo ugotavljali, da je k hitremu in skladnemu razvoju
prispeval predvsem visok razvoj proizvodnje in potrošnje in pa dejstvo, da
so proračuni ostali v mejah predvidenih izdatkov ter se niso povečali preko
rasti proizvodnje; skratka, da je bil na vseh teh področjih dosežen skladen
razvoj. V planu za 1964. smo želeli poudariti, da se naj tako kot v 1963. letu,
tudi v letu 1964 ti odnosi oblikujejo skladno, torej se naj proračuni formirajo
na nivoju in v obsegu, kot se bo razvijala proizvodnja.
Glede na to predvidevamo, da bi proračunska potrošnja v Sloveniji porasla
za 14 °/o. V tem porastu proračunske potrošnje gre sicer za določeno povečanje
sredstev za skupne republiške potrebe v znesku okoli 3 milijarde, s tem, da se
pa, če izločimo skupne potrebe, enakomerno povečajo proračuni okrajev in
republike. Pripravljen je poseben zakon o določitvi udeležbe okrajev v skupnih
virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti, s tem da se bo v bistvu ohranila
razdelitev in odnosi, ki so bili doseženi v razdelitvi skupnih sredstev v letu
1963. Razdelitev skupnih dohodkov na občine pa je nadalje stvar okrajnih
skupščin, ki naj določijo proporce in udeležbo posameznih občin. Brez dvoma
se pojavljajo pri nekaterih občinah, ki imajo znaten ali pretežen delež kmetijske proizvodnje določeni problemi glede zagotovitve potrebnih sredstev za
kritje enakih oziroma povečanih potreb. Republiški sekretariat za finance bo
v razgovorih, ki jih namerava imeti z okraji v nadaljnji fazi izdelave proračunov, skušal za te probleme najti najustreznejšo rešitev. Tako naj bi se tudi na
področju okraja Maribor izvršila ustrezna kategorizacija občin in se s tem
zagotovili posameznim občinam tudi potrebni dohodki. Ne glede na to, da se za
leto 1964 poskuša reševati to vprašanje v okviru veljavnega proračunskega
sistema, bi rad opozoril na dejstvo, da se pripravlja nov proračunski sistem, ki
naj bi bistveno izboljšal način financiranja proračunske potrošnje in predvsem
uskladil sistem financiranja proračunov z osnovnimi gospodarskimi načeli, daše naj proračunska sredstva, ki se trošijo na določenem območju, formirajo v
skladu z gospodarsko močjo tega področja. To seveda ne pomeni, da tudi v
bodoče ne bi bilo potrebno v določenih nujnih primerih voditi računa o potrebah, ki presegajo v določeni situaciji in določeni stopnji razvoja možnosti posameznih območij. Toliko k temu vprašanju.
Dotaknil bi se še dveh stvari, ki sta bili načeti v dopoldanski razpravi in
sicer vprašanja vloge osebne potrošnje in njenega povečevanja. Kot ste videli
v predlogu družbenega plana, se že za leto 1964 predvideva relativno močno
povečanje deleža osebne potrošnje v celotnem družbenem proizvodu. Opozoril
bi tudi na to, da so prvi koncepti sedemletnega plana gospodarskega in družbenega razvoja usmerjeni na relativno močnejše povečevanje osebne potrošnje
v družbenem proizvodu, seveda pod pogojem, da se ustrezno temu povečuje tudi
produktivnost dela. Pri uveljavljanju takšne politike in takšnih smernic v planu
smo izhajali iz ugotovitve, da je osebna potrošnja dinamična kategorija, ki se
spreminja, kolikor se spreminja nivo dohodka v gospodarstvu in da na določeni ravni — predvsem v razvitih deželah, med katere lahko štejemo Slovenijo
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glede na doseženi narodni dohodek na prebivalca — postaja osebni dohodek
eden izmed bistvenih vzvodov nadaljnje gospodarske rasti, eden izmed faktorjev
in pogojev za hiter ter dinamičen napredek gospodarstva. To še posebej takrat,
ko je gospodarstvo na takem nivoju, da se mora iz ekstenzivnega širjenja in
zadovoljevanja potreb preusmeriti v povsem novo kvaliteto, ko je treba proizvodnjo usmeriti na zunanji trg, ko se je treba vključevati v mednarodno blagovno menjavo in ko postaja vprašanje produktivnosti, modernizacije, kvalitete
proizvodnje itd. eno od poglavitnih vprašanj celotnega gospodarstva.
K temu, kar je bilo že v razpravi rečeno, bi dodal, da se predvideva za
naslednje obdobje tudi relativno močnejša udeležba osebnih dohodkov v družbenem proizvodu. Seveda se s tem postavljajo zelo pomembne naloge tudi glede
kvalitete same investicijske potrošnje, vprašanje hitrejšega aktiviranja investicijskih sredstev, vprašanje ustreznejših vlaganj, vprašanje povečanja efektov
investicij in podobno, da bi z relativno manjšimi investicijskimi sredstvi dosegali še celo večje efekte.
V zvezi s problemom prenosa obveznosti kreditiranja opreme za povečanje
proizvodnje za izvoz na decentralizirana sredstva, bi bilo potrebno omeniti, da
je proces decentralizacije sredstev in prenašanja obveznosti na nižje teritorialne
enote: republiko, občine in podjetja, proces, ki ga podpiramo in mu želimo
dati čim večji zamah, predvsem tudi zaradi tega, ker prelivanje sredstev v
gospodarstvu preko centralnih skladov v obliki subvencij, regresov in podobno,
bolj krepi neekonomičnost v poslovanju, onemogoča uveljavljanje pravilnih
kriterijev za razvoj gospodarjenja in za nove investicije. Zaradi tega je primerneje in gospodarsko bolj utemeljeno, da se ta izvor sredstev, ki predstavlja
v bistvu porazdelitev nacionalnega dohodka zmanjšuje v korist direktnih naložb
oziroma direktnega usmerjanja sredstev z odločitvami samih gospodarskih
organizacij. V tem smislu je bilo v razpravi o predlogu zveznega družbenega
plana tudi predlagano, da se naj najdejo možnosti in načini, da se deficit federacije zmanjša na račun zmanjševanja obveznosti federacije. Eden izmed takšnih
ukrepov je prenos dela obveznosti za kreditiranje investicij iz centralnih fondov
na decentralizirana sredstva. Kot je bilo že rečeno, gre za 25 °/o-no udeležbo pri
kreditiranju opreme za povečevanje proizvodnje, za izvoz. Predvideno je, da se
ta sredstva zagotovijo v sodelovanju med republiko, komunami in gospodarskimi organizacijami.
Mislim, da bi bilo neprimerno, če bi zato, da omogočamo povečani izvoz in
omogočamo pod enakimi pogoji izvoz opreme na kredit, iskali olajšave v samem
gospodarskem sistemu in oprostitve od obveznosti gospodarstva. Konec koncev
lahko ugotavljamo, da je teh olajšav znatno več, kot bi bilo primerno. Podatki
kažejo, da znaša obrestna mera na poslovni fond manj kot 3 '%>, čeprav je ta
predpisana v višini 6^/oj da znaša prispevek od dohodka v celotnem gospodarstvu manj kot 9 '%, čeprav je predvideno in bi formalno po sistemu moral znašati 15 'J/o. Skratka, v vrsti panog in področij se uveljavljajo olajšave, ki brez
dvoma pomenijo, da se dostikrat iz objektivnih pa tudi iz subjektivnih razlogov
odstopa od normalnih in povprečnih pogojev gospodarjenja. Nadaljevanje v tej
smeri bi nedvomno pomenilo še večje zoževanje področja delovanja gospodarskega sistema. Seveda bo treba najti ustrezne rešitve za že sklenjene posle,
skratka za obveznosti, ki so že nastale. V tem smislu se ta problem tudi
proučuje.
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Riko Rižnar.
Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! V predlogu družbenega
plana za 1964. leto in v dokumentacijskem materialu je problematika trgovine
realno ocenjena in tudi načela za njen nadaljnji razvoj so postavljena pravilno.
Vendar mi dovolite, da v zvezi z dejavnostjo te panoge še posebej osvetlim
nekatere probleme.
Blagovni promet v trgovini na drobno letno narašča povprečno za 15,5 °/o
po tekočih cenah, oziroma za 10,2 % po količinah. Pri obstoječih kapacitetah
in stalnem porastu blagovnega prometa na drobno je trgovina posebno v določenih sezonskih obdobjih nezadovoljivo založena. Dokaz za to je visok količnik
obračanja, ki znaša pri nas 9 %> in je za okoli 100 % višji od količnika, ki ga
dosega trgovina v razvitih državah. Iz navedenih ugotovitev o prodaji izhajajo
nadaljnji problemi trgovine in sicer vprašanje investicij v osnovna sredstva in
problemi z obratnimi sredstvi. V preteklem letu so se v trgovini poslabšale možnosti samofinanciranja, oziroma akumuliranja sredstev, ker je prišlo do administrativnega omejevanja marž v trgovini ob povečanih družbenih prispevkih.
Glede na fizično naraščanje blagovnega prometa bi morali v Sloveniji v
naslednjih 10 letih podvojiti prodajne zmogljivosti trgovine. Ob sedanjih možnostih in pogojih financiranja, pa bi to v najboljšem primeru dosegli šele v
30 letih. Zaradi takega nesorazmerja med akumulacijo in potrebami trgovine bo
treba s spremenjeno politiko in smotrnejšo organizacijo trgovine omogočiti njen
normalni razvoj. Pod smotrnejšo organizacijo razumevamo formiranje velikih
trgovskih podjetij z močno maloprodajno mrežo, ki ne sme biti utesnjeno z
mejami družbeno-političnih skupnosti. Odstraniti bo treba ovire, ki preprečujejo, da bi tudi komune podpirale napredno organizacijo trgovine. Velika
podjetja imajo pred majhnimi to prednost, da nabavljajo velike količine blaga
neposredno pri proizvajalcu pod ugodnejšimi nabavnimi, plačilnimi in transportnimi pogoji. Racionalneje lahko koristijo lastna in tuja tehnična sredstva ter
skladišča.
Velika podjetja lažje dosežejo racionalnejšo uporabo kreditov, uveljavijo
večjo delitev dela in sodobno organizacijo analitske službe, kadrovske službe,
evidence, administracije in drugih notranjih služb. Vse to zmanjšuje režijo podjetja in dviga rentabilnost. Velika prednost večjega podjetja je tudi glede koncentracije investicijskih sredstev, kar daje večje možnosti za modernizacijo in
za nadaljnjo izgradnjo ter razširitev kapacitet. Večje število delavcev in uslužbencev omogoča, da se lahko v celoti uveljavi delavsko samoupravljanje. Vse
navedene prednosti, zlasti še v pogledu rentabilnosti, pridejo do izraza pri velikih
trgovinskih organizacijah s širokim omrežjem prodajaln na drobno, ker je pri
tem izločena grosistična faza prometa. To načelo je postavljeno tudi v predlogu
družbenega plana, ki predvideva stagniranje v porastu grosističnega trgovskega
prometa.
V dokumentacijskem materialu k družbenemu planu SRS za 1964. leto je
nakazana možnost financiranja izgradnej poslovnih prostorov z ustrezno politiko
najemnin. Prav gotovo obstojajo tukaj široke možnosti, vendar bo treba prej
spremeniti dosedanjo prakso. V zadnjih dveh letih je trgovina v Sloveniji plačala za najemnine okoli 3 milijarde dinarjev, kar je za 100% več kot znaša
njena amortizacija. Vendar se je v trgovino vrnila v obliki investicijskih naložb
po oceni samo tretjina teh sredstev. V takih pogojih ne predstavlja najemnina
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stimulacije za povečane naložbe v trgovino, marveč se celo postopoma pretvarja
v davščino.
Predsednik Leopol Krese: Besedo ima tovariš Dane Melavc.
Dane Melavc: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem kratkem izvajanju bi se rad dotaknil nekaterih problemov gozdarstva, za katere smatram,
da bi jim bilo treba posvetiti v bodoče več pozornosti. V družbenem planu
Socialistične republike Slovenije za 1964. leto ugotavljamo precejšen razkorak
med predvideno sečnjo in etatom. Pri tem smatram, da je etat, ki je predviden
v ureditvenih načrtih gozdno gospodarskih območij, tisti obseg sečenj, ki je
izračunan na osnovi uporabe sodobnih strokovnih metod; sečnja, predvidena
v družbenem planu, pa je element družbenih potreb po lesni masi. Ta sečnja
pa je predvidena za 14'% nad etatom. Hkrati pa iz družbenega plana izhaja,
da bo vlaganje v gozdarstvo ostalo na enaki ravni, kot v preteklih letih, četudi
vemo, da morajo sečnji ustrezati tudi vlaganja, če želimo zagotoviti trajnost
gozdne proizvodnje.
Smatram, da lahko takšne določbe družbenega plana povzročijo dolgotrajne
posledice v gozdarstvu, in ne le v gozdarstvu, temveč tudi v vseh ostalih panogah
gospodarstva, katerim je les važna surovina. Na tak način namreč ne moremo
zagotoviti trajnost gozdne proizvodnje niti na obstoječem nivoju, kaj šele, da
bi gozdno proizvodnjo ustrezno povečevali za vse večje potrebe po gozdnih
sortimentih. Znano je, da je potrošnja vseh lesnih izdelkov v Jugoslaviji še
daleč pod evropskim povprečjem. Za primer navajam porabo žaganega lesa in
papirja. Evropsko povprečje potrošnje žaganega lesa znaša 170 m3 na 1000 prebivalcev, v Jugoslaviji pa potrošimo tega lesa le 85 m3 na 1000 prebivalcev. Papirja
porabi Evropa povprečno 50,3 tone na 1000 prebivalcev, Jugoslavija pa le 11,6
tone na 1000 prebivalcev. Ob tem pa moramo upoštevati, da je Evropa kot gospodarski prostor na področju zamenjave lesa z drugimi materiali dosegla več, kot
pa Jugoslavija.
Iz navedenih primerov izhaja, da bo treba krepiti potencial gozdarstva, če
se želimo približati tudi v gozdarstvu in v industriji vezani na gozdarstvo razvitim deželam, za kar imamo vse prirodne pogoje. Da bi to lahko dosegli je
nujno, da pospešimo vlaganje v gozdarstvo in zagotovimo gozdarstvu tisto
mesto, ki mu po njegovi pomembnosti tudi pripada. Po mojem mnenju ni iskati
rešitve za povečana vlaganja samo v gozdarstvu, saj akumulativnost gozdarstva,
zaradi več let neizpremenjenega režima cen slabi iz leta v leto tako, da je ogrožena celo enostavna reprodukcija gozdnih delovnih organizacij.
Zato smatram, da bi bilo nujno v 1964. letu urediti vsaj cene gozdnih
sortimentov, ker obstoja bojazen, da gozdarstvo ne bo v stanju izvršiti vseh v
družbenem planu predvidenih nalog. Neizpolnitev planskih obveznosti gozdarstva pa bi povzročilo verižno reakcijo v drugih pomembnih gospodarskih panogah, ki so pomembni izvozniki in ustvarjajo čisti devizni učinek.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Milovan Zidar.
Inž. Milovan Zidar: Tovariši in tovarišice poslanci! Predlog za povečanje celotne kmetijske proizvodnje v letu 1964 za 6—7% je postavljen realno
ob upoštevanju dejstva, da se bodo še nadalje vrstili ukrepi, ki v našem razvijajočem gospodarskem sistemu izenačujejo to panogo z ostalimi. Z ukrepi, pred-
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vsem z nadaljnjim reguliranjem cen, ki odrejajo položaj proizvajalne organizacije v gospodarstvu, se bo nadaljeval v kolektivih pozitiven proces sproščanja
tistih sil, ki težijo k povečanju proizvodnje.
Tendenco povečevanja kmetijske proizvodnje je treba podpreti s takšnimi
kreditnimi pogoji, ki jih ta prenese. Zato je zelo pomembno, da se čimprej
sprejmejo ukrepi, ki bodo imeli ugoden vpliv na hitrejši razvoj kmetijstva,
predvsem na povečanje proizvodnje najbolj kritičnih proizvodov, kot so meso,
mleko in vrtnine, od katerih je v največji meri odvisna preskrba tržišča, kakor
tudi povečanje realne osebne potrošnje. Pri tem gre predvsem za spremembo
nekaterih zaviralnih momentov, ki neugodno vplivajo na stabilnost in stalnost
porasta kmetijske proizvodnje, kot so pravilnejša odmera kreditnih obveznosti,
odgoditev plačila anuitet za poslovne izgube iz preteklih let, uvedba skladov
rizika, uvedba funkcionalne in pospešene amortizacije, zagotovitev zadostnih
količin reprodukcijskega materiala, sodobne opreme, rezervnih delov in drugo.
Ob obravnavi družbenega plana bi se želel dotakniti le nekaterih nezadostno urejenih pogojev živalske proizvodnje, ki bi lahko zaviralno vplivali na
predvideni obseg proizvodnje. V letu 1961 in 1962 se je močno zmanjšal fond
osnovne živalske črede, kot posledica suše in nestimulativnih cen živalskim
proizvodom. Proizvodnja prihodnjega leta bo pričela z močno zmanjšanim staležem živali za okoli 60—70 000, kar bo gotovo neugodno vplivalo na povečanje
blagovne proizvodnje. Treba bo najprej obnćviti osnovno čredo.
Nizke cene za mleko, tako v zasebni proizvodnji, kakor tudi ukrepi, ki so
bili izvedeni za pospešitev družbene proizvodnje mleka, še vedno nezadostno
stimulirajo proizvajalce za povečanje staleža krav. Posledica tega so pomanjkanje mleka in nezadostna vzreja telet za povečano mesno proizvodnjo. Nizke
cene mleka onemogočajo družbenim obratom kritje proizvodnih stroškov; zato
je razumljivo, da je tem bolj problematično pokrivanje obveznosti, investicicijskih posojil za izgradnjo obratov za proizvodnjo mleka. Sedanja prodajna
cena mleka znaša za družbene obrate 65 din pri 3,6 °/o stopnji tolšče. Po podatkih, ki smo jih dobili pri obiskih nekaterih večjih proizvajalcev mleka v
Sloveniji, znaša proizvodna cena za liter mleka 70 do 85 dinarjev. Dodatno
bremene anuitete liter mleka še z 10 do 30 dinarjev. Zato smatram, da je problem nadaljnje razširitve živalske proizvodnje odvisen od ureditve naslednjih
problemov:
1. Ob realnih kreditnih pogojih, ki naj bi upoštevali ekonomsko situacijo
v kmetijstvu, se naj omogoči dokončanje obstoječih in kompleksna izgradnja
novih proizvodnih objektov.
2. Potrebno bi bilo, da se občinske skupščine seznanijo s to problematiko
in skupno s kolektivi rešujejo probleme te proizvodnje, predvsem v smeri uveljavitve ekonomskih cen.
3. Tudi v kooperaciji bi zvišanje sedanjih nizkih cen in druge akcije omogočile povečanje mlečne proizvodnje in staleža krav. Na tem področju je bil
padec najbolj občuten zaradi pretirano nizkih cen, ki se niso spremenile več let.
Le na ta način bo mogoče pri proizvajalcih vzbuditi večji interes za povečanje
proizvodnje mleka in s tem mesa.
V pripravi so ukrepi za povečano stopnjo amortizacije plemenskih živali.
Ta ukrep pa bo ostal brez efekta, oziroma bo še zaostril to vprašanje, če bo
ob neizpremenjenih cenah povečanje materialnih izdatkov neizvedljivo, pa čeprav pričakovana sprememba pomeni v bistvu ugodnejše formiranje sredstev za
reprodukcijo oziroma ugodnejšo delitev dohodka med gospodarsko organizacijo
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in družbo. V tem smislu že delajo gospodarske zbornice; zaželeno bi bilo, da
bi hitreje reagirali s konkretnimi ukrepi tudi odgovorni organi v občinskih
skupščinah in drugje.
V družbenem planu je nadalje tudi nakazana potreba, da se močno poveča
proizvodnja mesa za kritje naraščajočih potreb na domačem trgu in za izvoz.
To proizvodnjo bi kljub neugodnemu stanju lahko močneje povečali; odpraviti
je pa treba nekatera neskladja, ki ovirajo interese proizvajalcev:
1. Nesorazmerje med ceno mesa in administrativno postavljeno ceno živine
vpliva na to, da proizvajalne organizacije ne dobijo za prodano živino tiste cene,
ki bi jih pri danih pogojih klavnice lahko plačale. Pomanjkanje surovine
povzroča, da si predelovalni obrati v borbi za surovine pomagajo z neregularnimi rešitvami. Prav gotovo bi bilo bolj pravilno, da bi se določile cene končnim
izdelkom, cene surovin pa naj bi bile s tem usklajene.
2. Kmetijske organizacije so pri reji živine za izvoz še najbolj stimulirane.
Kazalo bi omejiti prekoračitve izvoznih kontingentov, kadar bi te neugodno
vplivale na oskrbljenost domačega tržišča z mesom.
3. Klanje telet je sicer na administrativen način omejeno in to se v republiki Sloveniji strogo izvaja, kar je povzročilo razumljivo močno povpraševanje
za temi proizvodi in dvig cen. Zlasti je to vprašanje kritično na obmejnih
področjih, ker se na območju sosednje republike enako dosledno ne izvajajo
ti ukrepi. Tako stanje pa je močno pospešilo nedovoljeno prekupčevanje med
zadrugami na teh območjih.
Potrebno bi bilo, da kmetijske organizacije vložijo več naporov v to, da z
ekonomskimi ukrepi zmanjšujejo interes za prodajo telet in da organizirajo rejo
težjih živali od 150 do 200 kg, s čimer bi lahko krili pomanjkanje po tem
blagu. Cene pa naj bi bile instrument za tako preorientacijo. Administrativne
ukrepe naj zamenjajo takšni ekonomski odnosi, ki bodo sami diktirali rejo težjih
telet. Teleta z običajno težo je smatrati v naših pogojih, ko imamo neizkoriščene
kapacitete za pitanje, za reprodukcijski material, katerega cene bi morale biti
skladne s končnim proizvodom, to je s pitano živino.
4. Na ureditev stabilnih in stimulativnih pogojev proizvodnje mesa vplivajo
tudi stabilne cene močnih krmil. To vprašanje je v zadnjem času ugodno rešeno
s pravočasno zagotovitvijo potrebnih količin iz uvoza za potrebe organizirane
proizvodnje. Krmila prejemajo proizvajalci po določenem ključu za tisto proizvodnjo, za katero se pogodbeno vežejo. Ta način je zelo ugodno vplival na
delovne organizacije, ki so se pogodbeno vezale za proizvodnjo večjih količin
govejega mesa, kot jih predvideva družbeni plan; bodisi v lastni proizvodnji
ali v kooperaciji. To pomeni, da so potrebe po močnih krmilih za organizirano
proizvodnjo pokrite, tako da lahko kmetijske organizacije presežejo predviden
obseg proizvodnje na osnovi povečane lastne proizvodnje, kakor s širšim sodelovanjem z individualnimi proizvajalci.
Smatram, da je od ureditve nakazanih vprašanj odvisno, kakšen bo razvoj
te panoge kmetijske proizvodnje. Poleg nakazanih slabosti, ki objektivno zavirajo hitrejši razvoj živinoreje, je seveda tudi v delovnih kolektivih še vrsta
možnosti, da se z boljšo organizacijo proizvodnje, izpopolnjevanjem strokovnega
znanja kadrov, z boljšim sistemom delitve dohodka ter z večjim vplivom samoupravljanja, doseže večja proizvodnja in produktivnost dela. Poleg tega obstojajo še velike rezerve v uvedbi novih oblik poslovnega sodelovanja med kmetijskimi organizacijami in individualnimi kmetijskimi proizvajalci, s ciljem
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povečanja in specializacije blagovne proizvodnje, zlasti v rajonih, kjer ni
perspektive za širjenje družbenega sektorja kmetijstva.
Hitrejša zagotovitev stimulativnih pogojev v kmetijstvu, zlasti za najbolj
kritične artikle, kot so meso, mleko in vrtnine, je osnova za planirani porast
proizvodnje in za povečano iniciativo delovnih kolektivov kmetijskih organizacij,
kot pomembne mobilizacijske sile, ki vodi k doseganju in preseganju planirane
proizvodnje v lastnem in družbenem interesu.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Zaviršek.
Franc Zaviršek: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s predlogom
družbenega plana za leto 1964 in nakazanimi problemi financiranja investicij
v 1964. letu bi se dotaknil vprašanja lokalnih investicijskih skladov. To vprašanje je omenjeno tudi v obrazložitvi predloga zakona o odpravi družbenega
investicijskega sklada Socialistične republike Slovenije, kjer je med drugim
rečeno, da bi bilo treba priporočiti občinam in okrajem, da tudi ti ukinejo
svoje družbene investicijske sklade in prenesejo upravljanje s sredstvi na poslovne banke.
Smatram, da je takšno priporočilo zelo potrebno in koristno, še posebej
glede na dejstvo, da ima sistem lokalnih družbenih investicijskih skladov nekatere značilnosti, ki sicer ne veljajo za republiški sklad oziroma za splošni investicijski sklad. V mislih imam predvsem razdrobljenost lokalnih družbenih
investicijskih skladov, v okviru katerih cirkuliraj o znatna družbena sredstva.
To je razvidno iz naslednjih podatkov: Po stanju konec junija letošnjega leta
znašajo skupna sredstva vseh lokalnih družbenih investicijskih skladov 60,8
milijarde dinarjev, od česar odpade na okrajne investicijske sklade 30 milijard
dinarjev in na občinske investicijske sklade 30,8 milijarde dinarjev. Ta sredstva
so razbita na 62 občinskih in na 4 okrajne investicijske sklade. Za poslovanje
s temi skladi pa je značilno zlasti:
1. Za vsak družbeni investicijski sklad morajo banke delati poseben zaključni račun. Poraba sredstev posameznega sklada pa mora potekati strogo v
okviru sredstev, s katerimi ta sklad razpolaga. Praktično pomeni to, da se sredstva iz enega sklada v nobenem primeru ne morejo prelivati v drug sklad,
zaradi česar se dogaja, da v določenih trenutkih ostajajo sredstva posameznih
skladov neizkoriščena, medtem ko drugim skladom ta sredstva primanjkujejo.
2. Kredite iz lokalnih družbenih investicijskih skladov odobravajo kreditni
odbori komunalnih bank. V primeru, če posluje komunalna banka za območje
večjega števila občin, obstoja običajno v banki toliko kreditnih odborov, kolikor
je lokalnih družbenih investicijskih skladov. Taka ureditev ima za posledico zelo
različna merila, ki se uporabljajo pri odobravanju kreditov iz družbenih investicijskih skladov.
Po eni strani razdrobljenost sredstev in po drugi strani neenotno vodenje
politike kreditiranja iz teh sredstev ima številne negativne posledice. Smatram
pa, da je pri vsem tem osnovna slabost ravno v tem, da poteka razdeljevanje
teh sredstev vse premalo po merilih, ki so značilni za sistem bančnega kreditiranja. Veliko bolj pogosto se pri razdeljevanju teh sredstev srečujemo z raznimi neenakomernimi vplivi ali pa z željami posameznih komun, da z razpoložljivimi sredstvi družbenega investicijskega sklada čimbolj razširijo fronto
investicij in s tem odprejo številne probleme, katerih ni več mogoče reševati v
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okviru komune, temveč se išče rešitev s pritiskom na sredstva višjih družbenopolitičnih skupnosti ali celo drugih bank.
Razumljivo je, da v takšnih pogojih in s takšno politiko razdeljevanja
sredstev družbenih investicijskih skladov ni mogoče dosegati najbolj smotrnih
investicijskih učinkov. Ena od običajnih posledic tega je, da le počasi dotekajo
dodatna investicijska sredstva za začete investicije iz lokalnih skladov, zaradi
česar se investicije zavlečejo na daljši čas, kar pa povsem razumljivo povzroča
podražitev in v končni liniji tudi nerentabilnost investicij.
Banke so že po sedanjih predpisih odgovorne za dobro gospodarjenje s
sredstvi lokalnih družbenih investicijskih skladov, ta odgovornost je pa pogosto
le formalna. To zaradi tega, ker sam status sklada omogoča banki, da se krediti
iz sredstev sklada gdobravajo tudi na najdaljše roke, tako da včasih skoraj ni
bistvene razlike med subvencijo ali pa kreditom iz tega sklada. Ce nadalje
upoštevamo, da že sam naziv občinski ali okrajni družbeni investicijski sklad
daje določeno moralno oporo organom okrajne ali občinske skupščine, da intervenirajo pri razdeljevanju sredstev sklada, potem lahko samo še bolj razumemo,
da poteka to razdeljevanje zelo pogosto mimo vseh bančnih in kreditnih meril.
Ponekod lahko slišimo mnenja, da bodo občine ali okraji nasprotovali odpravi lokalnih družbenih investicijskih skladov. Ne morem trditi, da do takšnih
nasprotovanj ponekod tudi v resnici ne bo prišlo, zlasti še, če ne bomo storili
vse potrebno, da bodo občinske skupščine natančno in pravilno seznanjene z,
vsebino ukrepa, ki ga bodo končno morale tudi same sprejeti. Vendar bi posebej
opozoril, da niso več osamljeni primeri, ko so posamezne občine, še preden
so prišli na dan predlogi o odpravi splošnega ■ investicijskega sklada in republiškega investicijskega sklada, tudi same že ugotavljale slabosti, ki izvirajo iz
sedanjega statusa lokalnih družbenih investicijskih skladov.
Na podlagi teh ugotovitev so iskale tudi ustrezne rešitve in jih po mojem
mnenju tudi našle. Iz prakse lahko navedem primere, ko so nekatere občinske
skupščine sprejele sklep, s katerim so družbeni investicijski sklad oročile pri
pristojni komunalni banki, kar je dejansko imelo za posledico, da je dobil družbeni investicijski sklad karakter bančnih sredstev. Na ta način so bili na področju nekaterih občin tudi uspešno urejeni nekateri pereči problemi kreditiranja
investicij, ne da bi zaradi tega bila prizadeta samoupravnost in materialna
baza komune.
Vse to so razlogi, zaradi katerih pozdravljam nakazano smer financiranja
investicij v predlogu družbenega plana in predlog, vsebovan v obrazložitvi
zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada Socialistične republike
Slovenije, da je treba priporočiti tudi občinskim in okrajnim skupščinam, da
odpravijo svoje družbene investicijske sklade.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Leopold Rebernik.
Leopold Rebernik: Tovarišice in tovariši poslanci! Škodljivo zaostajanje posameznih gospodarskih panog za splošnim razvojem je posebno vidno
v prometu. Skoraj enako stanje je v premogovništvu, ki kljub 8%-nemu povečanju proizvodnje v 1963. letu že v poletnih mesecih ni bilo sposobno zadostiti
povpraševanju. V zimskih mesecih se pa povpraševanje skoraj podvoji. Ob
upoštevanju, da so obvezne zaloge premoga pri glavnih potrošnikih precej nižje
od tistih v letu 1962, ki že tedaj niso bile zadostne. Termoelektrarne razpolagajo npr. le z okoli 60 % lanskih zalog, železnici je padla zaloga premoga iz 12 na
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6-dnevno, tako bo preskrba s premogom dosti bolj kritična v primeru vsaj
približno take zime, kot je bila lanskoletna. Kakšen vpliv ima lahko to na
celotno slovensko gospodarstvo, menim, da ni treba posebej komentirati. Želim
se nekoliko poglobiti v vzroke takega stanja in predlagati ustrezne ukrepe,
ki bi omogočili vzporedno rast te gospodarske panoge.
Finančno stanje premogovnikov že dalj časa ni zadovoljivo. Vrsta premogovnikov, sprva manjših, "-zdaj tudi večjih, životari na meji rentabilnosti. V posameznih mesecih pa izkazujejo celo negativen finančni rezultat. Edina izjema
v SR Sloveniji je rudnik Velenje, ki ga zaradi ugodnih rudarsko-geoloških razmer in moderne opreme ne moremo primerjati z ostalimi. Zaradi finančnih težav,
ki so se pojavile pri eksploataciji premoga, so morali ustaviti odkopavanje
rudniki rjavega premoga Podgorca, Pečovnik in Krmelj. Tako je dosegla celotna
SR Slovenija v proizvodnji rjavega premoga za preteklo 6-letno obdobje 1957 do
1962 indeks 106,4, medtem ko je indeks istega obdobja za SFRJ okoli 110. Ker
zasavska premogovnika Trbovlje-Hrastnik, in Zagorje dajeta preko 73 °/o vse
proizvodnje rjavega premoga v SR Sloveniji in sta glede na ostale premogovnike v Sloveniji v najneugodnejšem položaju, se bom v nadaljevanju omejil
predvsem na ta dva. Indeks porasta proizvodnje v obeh zasavskih premogovnikih je višji od povprečja v SRS, ker so, kot sem že omenil, odpadli nekateri
premogovniki rjavega premoga. Tako se predvideva, da bo znašal za obdobje
1957—1963 indeks fizičnega obsega proizvodnje 123,3. Fizični obseg proizvodnje
se je gibal v letih 1957—1963 v teh dveh premogovnikih takole: Leta 1957 so v
rudniku Trbovlje-Hrastnik nakopali 917 000 ton, v Zagorju 582 000 ton, skupaj
1 499 000 ton; leta 1958 so nakopali v rudniku Trbovlje-Hrastnik 919 000 ton,
v Zagorju 571 000 ton, skupaj 1 490 000 ton; leta 1959 so nakopali v rudniku
Trbovlje-Hrastnik 969 000 ton, v Zagorju 616 000 ton, skupaj 1 585 000 ton; leta
1960 so nakopali v rudniku Trbovlje-Hrastnik 1 090 000 ton, v Zagorju 685 000
ton, skupaj 1 775 000 ton; leta 1961 so nakopali v rudniku Trbovlje-Hrastnik
1 108 000 ton, v Zagorju 643 000 ton, skupaj 1 751 000 ton; leta 1962 pa so nakopali v rudniku Trbovlje-Hrastnik 1 134 000 ton, v Zagorju 684 000 ton, skupaj
1 818 000 ton. Za 1963. leto se predvideva, da bo znašala proizvodnja rudnika
Trbovlje-Hrastnik 1 180 000 ton, rudnika Zagorje pa 650 000 ton, skupaj
1 830 000 ton.
Čeravno se je proizvodnja lignita v republiškem in zveznem merilu močno
povečala in se s tem v zvezi lignit uvaja povsod, kjer lahko nadomesti porabo
rjavega premoga ob zanemarjanju dejstva, da so prevozni stroški za kilokalorijo lignita znatno višji zaradi nižje kalorične vrednosti, to je 2200 v primerjavi s 4000 kilokalorijami na kilogram, pa vendar proizvodnja rjavega premoga
ne krije vseh potreb. Tako je bilo treba v letu 1962 uvoziti v našo republiko
iz sosednih republik okoli 270 000 ton rjavega premoga. Ta količina bo v letu
1963 še znatno višja. Prevozni stroški na tono premoga, uvoženo iz drugih
republik, znašajo v povprečju okoli 2500 din za tono.
Potrebe narekujejo povečanje proizvodnje premoga in to predvsem v zasavskem bazenu, ki pokriva preko 73 %> potreb SRS po rjavem premogu in razpolaga s 75 %> zalog rjavega premoga v SRS. Premogovniki v zasavskem bazenu
imajo zelo ugodno geografsko lego z ozirom na potrošniška središča in lokacijo
velikih potrošnikov premogovega prahu in drugih manjvrednih produktov, ki ne
prenesejo transport na večje razdalje. Ti rudniki imajo tudi potreben strokovni
kader in vse drugo, kar je nujno za razvoj stalne, rentabilne, visoko produktivne
in kvalitetne proizvodnje rjavega premoga. Razvoj premogovnikov zasavskega
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bazena onemogočajo predvsem neekonomske cene premoga, ki kljub za 47'°/»
višji storilnosti v primerjavi z drugimi premogovniki v SFRJ, ne zagotavljajo
tem .premogovnikom potrebnih sredstev za normalno poslovanje in razvoj. Te
trditve lahko podkrepim z naslednjim: Po podatkih mednarodne statistike se v
državah, ki so vključene v Montan-Union, formirajo prodajne cene na kilokalorijo od 1,80 din do 3,11 din glede na sortiment; pri tem se računa, da je 1 dolar
750 din. To je razvidno tudi iz prodajnih cen, ki jih dosežemo v izvozu v
Avstrijo, kjer dobimo za 1 tono kosovca 10,70 obračunskih dolarjev ali 8025 din
za tono, za kalorijo pa 1,90 din; za kockovec 10,20 obračunskih dolarjev ali
7560 din, za kalorijo pa 1,81 din. Za isti premog iztrži rudnik Zagorje na domačem trgu kosovec 6000 din, na kilokalorijo pa 1,42 din ali za 26 ®/o manj, za
kockovec pa dobi 5750 din, na kalorijo 1,36 din ali za 25% manj.
Ker so domače cene v Avstriji gotovo višje od uvoznih, lahko trdimo, da je
nivo sedanjih prodajnih cen vseh premogovnikov rjavega premoga izpod paritete 1 dolar je 750 din. To še posebno velja za drobnejše vrste premoga, ker so
v inozemstvu manjši razponi med cenami debelih in drobnih vrst. Tako je
znašala v začetku 1962. leta v Nemčiji po »Steinkohlenkalendar za leto 1963«
cena za tono prahu rjavega premoga 8,25 obračunskih dolarjev ali 6180 din,
dočim znaša cena v obeh zasavskih premogovnikih 3100 din za tono. Odstopanja
v kalorični vrednosti seveda pri tem ne morejo predstavljati občutnejših razlik.
V SR Sloveniji vsi premogovniki rjavega premoga, z izjemo rudnika TrbovljeHrastnik in Zagorje, prosto oblikujejo prodajne cene vseh asortimentov in so
njihove prodajne cene občutno višje. Za ilustracijo naj navedem trenutne prodajne cene rudnikov rjavega premoga v Sloveniji v dinarjih za kilokalorijo in
to za kosovec: rudnik Senovo 1,62 za kilokalorijo, Kočevje 1,50, Kanižarica 1,56,
Laško 1,81, Zabukovica 1,77 in Trbovlje-Hrastnik 1,41; za kockovec: Senovo 1,58,
Kočevje 1,46, Kanižarica 1,73, Laško 1,75, Zabukovica 1,72 in Trbovlje-Hrastnik
1,35; za orehovec: Senovo 1,42, Kočevje 1,29, Kanižarica 1,44, Laško 1,67, Zabukovica 1,64, Trbovlje-Hrastnik pa 1,27.
Pri tem je treba upoštevati, da se trboveljski in zagorski premog glede na
kvaliteto, pepel, žveplo in uporabnost v metalurgiji izenačuje s premogom iz
Laškega in Zabukovice, dočim je premog iz ostalih premogovnikov, ne glede
na kalorično vrednost, slabše kvalitete.
Dosedanje prodajne cene bazirajo na nivoju plafoniranih cen iz aprila
1958. leta, z manjšo korekturo v marcu 1961. leta. V tem času so nabavne cene
glavnega reprodukcijskega materiala narasle v povprečju za preko 32 %, kar je
razvidno iz naslednjega pregleda, kjer je leto 1958 vzeto za osnovo za izračun
indeksov; jamski les 131, krajniki 150, jekleno podporje 121, razstrelivo 122,
žarniki 174, gumi transportni trakovi 134, metalurški material 126, tračnice 103,
cement 121, pločevina 128, žične vrvi 120. Poleg navedenega so z revalorizacijo
osnovnih sredstev porasli tudi izdatki za amortizacijo in obresti od poslovnega
sklada, povečali so se tudi izdatki iz čistega dohodka v obliki raznih dodatnih
prispevkov iz osebnih dohodkov, ki jih pred 1958. letom ni bilo, kot splošni
dopolnilni prispevek za socialno zavarovanje, prispevek prometnim gospodarskim organizacijam, povečanje bruto osebnih dohodkov za povišane stanarine,
povečan proračunski prispevek od 13 na 15 %, povečani prispevki zbornicam
od lanskih 3,8 na 18 milijonov v letošnjem letu.
Povprečni osebni dohodki pri rudniku Trbovlje-Hrastnik so v absolutnih
številkah in indeksih naraščali takole: v 1958. letu 23 376, indeks 100; 1959. leta
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24 432, indeks 103; 1960. leta 29 763, indeks 127; 1961. leta 31 420, indeks 134;
1962. leta 33 095, indeks 142 in v 9 mesecih 1963. leta 35 400, indeks 151.
Primerjava osebnih dohodkov z naraščanjem storilnosti in življenjskimi
stroški pa je naslednja, če vzamemo, da ima 1958. leto indeks 100, v letu 1959
je bila storilnost 109, osebni dohodki 105, življenjski stroški 104; v letu 1960 je
bila storilnost 123, osebni dohodki 127, življenjski stroški 114; v letu 1961 je bila
storilnost 127, osebni dohodki 134, življenjski stroški 124; v letu 1962 je bila
storilnost 128, osebni dohodki 142, življenjski stroški pa 143; in še primerjava
za devet mesecev leta 1963, ko je bila storilnost 132, osebni dohodki 151 in
življenjski stroški pa 153.
Iz podatkov sledi, da povečanje osebnih dohodkov ni skladno s povečanjem
produktivnosti, temveč je le v približnem razmerju z dvigom življenjskih stroškov. Pri tem ne smemo pozabiti, da je porast življenjskih stroškov v SR Sloveniji v rudarski družini višji, ker prehrana predstavlja večji delež v skupnih
stroških, kot je to primer pri drugih poklicih, saj se je indeks porasta stroškov
prehrane v SR Sloveniji povzpel na 166 v primerjavi z 1958. letom.
Še bolj drastična je primerjava formiranja skladov pri premogovnikih s
formiranjem skladov ostale industrije. 2e v 1962. letu so bili po zaključnem
računu čisti skladi, ki ostanejo premogovnikom, zelo nizki. V SR Sloveniji
odpade na zaposlenega v industriji 200 600 din bruto skladov skupne porabe,
medtem ko so dosegli premogovniki le 76 300 din bruto skladov na zaposlenega,
in rudnik Trbovlje-Hrastnik samo 72 300 din bruto skladov na zaposlenega. V
1963. letu je stanje še bolj porazno. Rudnik Zagorje je po periodičnem obračunu
za prvo polletje 1963 formiral komaj 3 milijone skladov ali 15 700 din na
zaposlenega. Ta problem je z ozirom na to, da je stanovanjska izgradnja pri
rudnikih že dosedaj znatno zaostajala, toliko bolj aktualen in boleč. Za postopno
izravnavanje doslej nastalih primanjkljajev v stanovanjskem skladu, ki jih
povzročajo upokojitve rudarjev — rudar gre v pokoj z 28 leti jamske delovne
dobe — in rušenje starih stanovanjskih rudarskih kolonij, bi bilo treba povečati
obseg gradnje novih stanovanj najmanj za 100%.
Samo pri obratu Trbovlje, rudnika Trbovlje-Hrastnik, zasedajo rudniški
upokojenci. 38fl/o vsega razpoložljivega stanovanjskega prostora ali 745 stanovanj. Pomanjkanje stanovanj je tudi eden od vzrokov za veliko fluktuacijo
delovne sile.
Sredstva amortizacijskega sklada kljub revalorizaciji ne bodo zadoščala za
tekoče obnavljanje iztrošene opreme, jamskih objektov, za vzdrževanje obstoječih kapacitet ter za odplačevanje anuitet od posojil za osnovna in obratna
sredstva. Tu naj omenim, da so premogovniki v povsem specifičnem položaju
v primerjavi z ostalo industrijo, če namreč do tedaj, ko je odkopavanje prišlo
do določenega horizonta, ni pripravljen naslednji horizont, se proizvodnja
povsem ustavi. Stopnja odpisa sredstev za delo znaša pri rudniku TrbovljeHrastnik po revalorizaciji preko 90 °/o. Ta premogovnik ima tudi povsem dotrajano separacijo na transmisijski pogon, ki je bila projektirana pred 50 leti za
drugačne razmere in kapacitete in postaja vedno bolj ozko grlo. Pri rudniku
Zagorje pa se pojavlja še poseben problem. Podjetje sploh ni v stanju formirati
povečane amortizacije na osnovi revalorizacije osnovnih sredstev, ne kriti
rudarske škode in ne opravljati potrebnih geoloških raziskav rudnih rezerv
premoga.
Navajam zato strukturo delitve celotnega dohodka za razdobje od 1. do
30. 11. 1963 v odstotkih, ki je pa pri rudniku Trbovlje-Hrastnik nekoliko ugod-
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nejša: celotni dohodek 100%, amortizacija 13,1% obresti od poslovnega sklada
1,3 '%>, prometni davek 0,1'%, ostali poslovni stroški 36%, osebni dohodek
(bruto) 47,8 %, ostanek čistega dohodka za sklade (bruto) 1,7 %.
Zelo značilen je visok odstotek osebnih dohodkov v strukturi celotnega
dohodka, ki kaže na sorazmerno nizko stopnjo opremljenosti, oziroma na potrebna vlaganja. Trikrat višja udeležba osebnih dohodkov v strukturi polne
lastne cene v primerjavi z ostalo industrijo SRS povzroča, da so osebni dohodki
najbolj občutljiv element v odnosu na porast življenjskih stroškov, ki jim
premogovniki z višjo produktivnostjo dela, s povečanimi fizičnimi napori ne
morejo več slediti. Posledica tega je zelo močna fluktuacija delovne sile.
Kako pereč je ta problem, bom ponazoril z nekaj številkami, ki so mi na
razpolago: rudnik Trbovlje-Hrastnik je v 1962. letu zapustilo 1091 delavcev, na
novo sprejetih je bilo 948 delavcev. V I. polletju 1963 pa je zapustilo podjetje
že 674 delavcev, na novo sprejetih je bilo 585 delavcev. Če upoštevamo, da je za
usposobitev, oziroma kvalificiranje nekvalificiranega delavca kopača potrebnih
najmanj 3—5 let, tedaj je jasno, da ima tako močna fluktuacija zelo negativen
vpliv na prizadevanja za povečanje produktivnosti dela, na razvoj delavskega
in družbenega samoupravljanja, na izobraževanje itd. Pomanjkanje delovne sile
pri rudniku Zagorje je tolikšno, da podjetje ni v stanju zasesti vseh razpoložljivih delovnih mest in je bilo prisiljeno preiti v jami Orlek od treh izmen na
obratovanje v dveh izmenah. Znano je, da so povprečni osebni dohodki v premogovnikih Francije za 32 %, Belgije za 34% in Anglije v povprečju za 37%
višji nasproti .predelovalni industriji, pri nas so višji le za 19 %, kar nikakor ne
odtehta nevarnosti težkega jamskega dela, kar je glavni vzrok izredno visoke
fluktuacije.
Iz povedanega povsem jasno sledi, da je predvsem nujno dvigniti plafon
prodajnih cen rjavega premoga. Izračuni kažejo, da bi bilo pri rudniku TrbovljeHrastnik potrebno 13 %-no in pri rudniku Zagorje 18 %-no povišanje prodajne
cene. S tem bi bile prodajne cene premoga še vedno za 5% pod nivojem cen,
na zunanjem trgu računamo 1 dolar 750 din; približale bi se le cenam rudnikov
Zabukovica in Laško, ki proizvajata po kvaliteti enak premog. Predlagano povečanje pomeni le kratkotrajno rešitev, popolno ureditev problema premogovnikov
bi lahko, poleg drugih ukrepov, zagotovile le prosto formirane prodajne cene.
Omenjenih problemov ne načenjam zato, ker bi bili dosedaj neznani, saj
sem v veliki meri uporabljal ugotovitve komisije republiškega sekretariata za
industrijo, temveč zato, ker postajajo nevzdržni in ne dopuščajo odlaganja vsaj
začasnih rešitev, ker jih omenjeni premogovniki niso v stanju sami rešiti.
Za dokončno rešitev problemov bo potreben daljši čas ob pomoči družbe, v
obliki ugodnih kreditov in morajo zato premogovniki dobiti, v skladu s pomembnostjo in vlogo v slovenskem gospodarstvu, ustrezno mesto v 7-letnem planu.
Rudar, ki pod izredno težkimi delovnimi pogoji polnih 8 ur vsak dan v
globinah zemlje, prahu, vlagi, vročini, slabem zraku, vodi, pritisku, v stalni
manjši ali večji življenjski nevarnosti pred raznimi zadušljivimi, zdravju škodljivimi ali eksplozivnimi plini, nenadnimi zemeljskimi pritiski in vodno stihijo,
izpostavlja svoje življenje, je nedvomno med prvimi upravičen na skrajšan
delovni čas, na pridobitve sodobne znanosti in tehnike, oziroma na pomoč družbe
pri prizadevanjih za uresničitev načel naše nove ustave.
Prav zato ne morem soglašati s predlogom družbenega plana za leto 1964
v zvezi z rudarstvom, ki med drugim jemlje v poštev nedeljsko obratovanje
premogovnikov v naslednjem letu. Medtem, ko razpravljamo o 42-urnem delov-
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nem tedniku, rudarju odmerjamo 56-urni delovni tednik in govorimo, da bo
proizvodnja premoga ob povprečni zimi še vedno in v celoti pokrivala potrebe
v SRS, vsi pa vemo, da je že v letošnjem letu preskrba s premogom kritična.
Čeprav so rudarji vedno imeli razumevanje za potrebe svojih konsumentov,
jih v nedeljsko delo prav gotovo ne sili samo konjunktura na tržišču, temveč
predvsem ekonomska situacija, da tako vsaj do neke mere paralizirajo zviševanje življenjskih stroškov z dodatnimi osebnimi dohodki za nedeljsko delo.
Zato naj nedeljsko delo, kolikor bo še prihajalo do njega, predstavlja rudarju
višek osebnih dohodkov za zboljšanje njegovega osebnega standarda, ne pa to,
za kar ga mora uporabljati danes. Menim, da lahko družbeni plan računa samo
s proizvodnjo iz rednega delovnega časa, za povečanje kapacitet premogovnikov
pa mora predvideti potrebne ukrepe.
Reševanje problema premogovnikov rjavega premoga mora izhajati iz
spoznanja, da je ta panoga rudarstva potrebna in bo kot vir energije še dolgo
časa pomemben faktor rasti celotne proizvodnje. Sedanji odnos do neke mere
omalovažuje to panogo, zato so tudi perspektive precej slabe.
Gospodarskemu zboru predlagam:
1. da sprejme priporočila Izvršnemu svetu in da vzame v pretres in rešitev
problem rudnikov rjavega premoga in še posebej zasavskih premogovnikov,
ki so najbolj prizadeti.
2. Ugotovi naj se nedeljska proizvodnja premoga v letu 1963 in za to količino zmanjša predvidena proizvodnja za leto 1964, ker bo šele tako realno predvidena kapaciteta premogovnikov. Za kritje primanjkljaja, ki se bo verjetno
pokazal, naj republiški plan za leto 1964 predvidi ustrezne ukrepe.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Ciril Zmahar.
Inž. Ciril Zmahar: Tovarišice in tovariši poslanci! Spregovoril bi o
vprašanju ostarelih kmetov.
V predlogu družbenega plana je med drugim tudi poudarjeno pridobivanje
obdelovalne zemlje za družbeni sektor. Hotel bi nekoliko osvetliti le eden in po
mojem mišljenju najvažnejši činitelj, ki zavira hitrejše podružbljanje kmetijskih površin in zahteva že iz družbeno političnih momentov takojšnjo rešitev;
to je vprašanje ostarelih kmetov, ki ne vidijo pogojev za nadaljnje življenje.
Naša vas je v vsem povojnem času za industrijo glavni vir delovne sile.
Odliv delovne sile z vasi je znašal v poslednjih 8 letih 93 000 delavcev in približno enak je bil razvoj v prvih povojnih letih. Tem velikim premikom v
strukturi prebivalstva pa niso sledile ustrezne spremembe v posestni strukturi
vse do zadnjih let. Kmetije so ostale, izgubile pa so samo v zadnjih 8 letih
10,5% prejšnje delovne sile, če štejemo gospodinje v celoti med polno produktivne kmečke delavce, ter 37,5 i0/o, če gospodinje ne upoštevamo.
Spreminjanje družbeno ekonomske strukture na vasi je proces, povezan z
industrializacijo, ki ustvarja pogoje za napredek kmetijstva in za socialistično
preobrazbo vasi. Vendar so ustvarili nagli premiki in nastajajoča nesorazmerja
med polnovrednimi aktivnimi delavci in ostarelimi, kritična stanja, tako s kmetij sko-ekonomske, kakor socialno-politične perspektive.
Iz analize problematike ostarelih kmetov, ki jo je pripravil Kmetijski
inštitut Slovenije, je razvidno, da je v 61 anketiranih občinah 9455 kmetij, na
katerih so ostali samo ostareli, za delo nesposobni družinski člani. Velikost in
značaj teh kmetij pa je naslednji: hribovitih kmetij imamo 4749 ali 50,2%,
10
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nižinskih kmetij imamo 4716 ali 49,8 °/o', od tega je malih kmetij 6712 ali 68%,.
srednjih 2478 ali 26 fl/o in velikih 556 ali 6 °/o.
Posledica takšnega stanja je, da so posestva slabo obdelana ali celo neobdelana. Čeprav so nekateri kmetje še toliko sposobni, da posestvo obdelujejo
delno sami, delno s pomočjo tuje delovne sile, pridelajo v glavnem le za skromno
preživljanje in za stroške najete delovne sile. Pod to delovno silo na kmetih
moramo razumeti predvsem starejše ljudi z manjšim delovnim učinkom in
duševno prizadete. Dejstvo, da velika večina teh kmetov ni več sposobna obdelovati zemlje, ima za posledico vedno manjše dohodke teh kmetij. Ce so kmetje
še sposobni plačevati davek, ne morejo pa iz dohodkov vzdrževati gospodarskih
poslopij, ki propadajo. Stanje je posebno pereče v primerih, ko so lastniki v
visoki starosti in se je ostarelosti pridružila tudi bolezen. Pri teh nastane vprašanje za osnovno preživljanje, oskrbo in nego neglede na predpisane davščine
in neglede na druge potrebe. Omilitev davčnih obveznosti v takšnih primerih
ni več učinkovita, ker leži posestvo neobdelano in brez živine.
Mnogo kmetov se je zaradi omenjenih razlogov že odločilo za prodajo zemlje.
Denar, ki so ga za zemljo prejeli, trosijo in ko ga bodo dokončno porabili, bodo
obremenjevali občinske proračune. Nekatere občine so to vprašanje že pričele
reševati, vendar so njihovi odloki precej pomanjkljivi, kar jim pa ne smemo
šteti v zlo, saj so še skoraj brez izkušenj in je treba vsak poskus reševanja tega
vprašanja podpreti. Mislim, da ne bi delali prav, če bi prepuščali reševanje tako
važnega vprašanja samo občinam, temveč bi morali čimprej sprejeti republiške
predpise, ki bi vsaj prehodno, če ne dokončno, uredili to vprašanje.
Ti problemi so namreč še posebno pereči v naših nerazvitih občinah in je
vprašanje, če bodo sredstva od prodane zemlje, ki bi se naj zbirala v skladih
občin, zadostovala za izplačilo mesečne preživnine ali rente. Mislim, da bo treba
v ta namen formirati tudi poseben sklad pri republiki, ki bi reševal že zelo
obremenjene občinske proračune.
Z rešitvijo tega vprašanja bomo ponovno poživili pozitivno politično razgibanost našega delovnega kmeta, mu dali perspektivo za življenje tudi brez:
zemlje, po drugi strani pa bomo pospešili socializacijo vasi.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Edvard Komočar.
Edvard Komočar: V dosedanji razpravi so nekateri diskutanti že
nakazali probleme gozdarstva, gozdne mase in lesne mase. Dovolite, da v kratkih
obrisih nakažem naslednjo problematiko.
Iz dokumentacije k predlogu družbenega plana je razvidno, da je sečnja
za leto 1964 večja od etata po gozdno-ureditvenih načrtih, kar pomeni, da odstopamo od osnovnega principa gospodarjenja z gozdovi, seveda s predpostavko,
da so ureditveni načrti objektivni in realni. Gospodarjenje z gozdovi pa ne kaže
obravnavati ločeno od strukture potrošnje lesa, kajti les lahko uporabi j ama
racionalno, pa tudi neracionalno.
Ocena, kako gospodarimo z lesom, je razvidna iz podatkov o strukturi potrošnje lesa oziroma iz deleža porabe lesa za najvišjo stopnjo obdelave. Na to
ima vsekakor vpliv tudi kakovostni sestav gozdov, ki je različen po posameznih
področjih. V mislih imam dejstvo, da se industrija papirja že dalj časa bori
s pomanjkanjem celuloznega lesa in da se bo tudi v prvih mesecih novega
planskega leta pojavil problem slabega izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti
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oziroma neizpolnjevanja predvidene dinamike proizvodnje celuloze in papirja,
kar pa ni mogoče več nadoknaditi.
V tekstualnem delu dokumentacije je na strani 16 omenjeno, da bo treba
storiti potrebne ukrepe v gozdarstvu, ki bo moralo skrbeti za boljšo prilagoditev
proizvodnje gozdnih sortimentov potrebam papirne industrije. Ta naloga pa
je vse preveč deklarativna in premalo konkretna. Tako kot za prihodnje leto,
je bilo tudi za tekoče leto planirano, da bo industrija papirja dobila okoli
320 000 m3 celuloznega lesa-iglavcev brez bora. Dejanske dobave v 11 mesecih
pa so znašale 257 655 m3 ali okoli 80 %>. Pri tem ni upoštevano, da so bile potrebe,
upoštevajoč tehnološke zaloge, za skoraj 30 %> večje od predvidevanj republiškega plana. Preseganje planiranih količin v vseh ostalih sortimentih gre praktično na račun nedoseganja plana celuloznega lesa. Če smatramo, da se da les
s kemično predelavo najbolj ovrednotiti, potem je nujno, da se uskladijo ekonomski interesi gospodarskih organizacij in tudi gozdnih gospodarstev z družbenimi interesi.
Sedanje neustrezno določene cene je treba čimprej nadomestiti z ekonomskimi cenami. Z uvedbo ekonomskih cen pa bodo tudi dani ugodnejši finančni
pogoji za redno in perspektivno vzdrževanje ter pospeševanje gozdov. Ekonomske cene za celulozni les naj bodo takšne, da bomo preprečevali eventualno
potrošnjo hlodovine prve in druge vrste za celulozo, ker bi takšno forsiranje
razvoja industrije papirja pomenilo drugo skrajnost, ki si je ne morejo privoščiti
industrijsko bolj razvite dežele kot je naša republika. Tehnološki proces proizvodnje celuloze iz bukovega celuloznega lesa je že nekaj let osvojen. V dokaz
navajam, da bo proizvodnja te celuloze porasla od 1500 ton v 1960. letu na skoraj
8000 ton v letošnjem letu ali za več kot 5-krat.
Z obstoječimi proizvodnimi zmogljivostmi je mogoče proizvesti letno preko
20 000 ton bukove celuloze. Vprašanje pa je, kako surovino, ki jo v SR Sloveniji
ne primanjkuje, usmeriti v tovarne celuloze. Administrativno določene cene,
ki so nevzdržne, preprečujejo proizvodnjo tovrstne celuloze, ki je interesantna
tudi za izvoz. V 1963. letu bomo izvozili okoli 5000 ton bukove celuloze na
tržišča s čvrsto valuto. Kljub temu, da industrija papirja plačuje celo 1900 din
več za prostorninski meter bukovega celuloznega lesa, kot je uradno odrejena
cena, pa se dogaja, da ni niti možno realizirati izvoznih zaključkov, ker je industrija papirja zelo slabo založena s to surovino, oziroma, ker je v zadnjem času
brez slehernih zalog. To pomanjkanje nastaja zaradi visokih cen za bukova
drva na domačem tržišču in pretiranih izvoznih stimulacij za izvoz drv, katerih
konkretno Italija več kot polovico uporablja za proizvodnjo celuloze. Mimo tega
pa omenjam, da dobi skupnost za 1 m3 celuloznega lesa, predelanega v celulozo,
3-krat več deviznih sredstev, kot pa za izvoz bukovega celuloznega lesa, in
približno 4-krat več, kot za izvoz bukovih drv.
Glede plantažiranja in intenzivnih nasadov pripominjam, da že vrsto let
obstojajo programi, katerih realizacija naj bi v letu 1968 dala približno
600 000 m3 topolove lesne mase. Vprašanje je, kje so vzroki in kdo je odgovoren,
da bomo po planu šele v prihodnjem letu imeli osnovanih 1400 ha plantaž in
intenzivnih nasadov, ker je dosežen le minimum v primerjavi s programi, ki
so bili že svoječasno revidirani. V sedanji fazi razvoja, ob upoštevanju, da je
treba dati industriji papirja primerno vlogo in perspektivno možnost razvoja,
je treba nujno zamujeno čimprej nadoknaditi in to z angažiranjem razpoložljivih družbenih sredstev in sredstev industrije, ki neposredno ta les potrebujejo.
10*
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Predsednik Leopold Krese: Ali želi morda predstavnik Izvršnega
sveta v zvezi z dosedanjo diskusijo dati kaka pojasnila? Prosim!
Jože Zakonjšek: Dotaknil bi se vprašanja premoga in lesa — v zvezi
s problemom cen v našem gospodarstvu, predvsem pa vprašanja plafoniranja
cen, odrejanja cen na določenih nivojih in disproporcev v cenah.
Kot ste opazili v samem predlogu družbenega plana, se problemu cen daje
pomembno mesto. Ugotavlja se, da pravzaprav razmerja v cenah v bistvu odrejajo položaj proizvajalca v delitvi dohodka in so eden izmed bistvenih pogojev
za normalen razvoj proizvodnje in celotne družbene reprodukcije. Glede na to
in glede na dejstvo, da smo v zadnjih letih prehajali vedno bolj na sistem
plafoniranih cen, na sistem odrejenih cen, ki so se formulirale pogosto pod določenimi administrativnimi vplivi, pod vplivom nerazvitosti določenih panog,
pod vplivom znatne zaprtosti tržišča in da smo ta razmerja konzervirali ter zato
prišli v situacijo, da predstavljajo plafonirane cene in razmerja med cenami
izdelkov posameznih panog dejansko enega izmed kardinalnih problemov nadaljnjega racionalnega razvoja gospodarstva nasploh. Zaradi obsega odrejenih
cen in zaradi dejstva, da pri tako odrejenih razmerjih v bistvu izgubljamo
kriterije za racionalno gospodarjenje, kriterije za investicije, praktično izključujemo enega izmed osnovnih vzvodov in elementov našega gospodarskega
sistema, to je tržišče. Glede na to daje zvezni kakor tudi republiški družbeni
plan močan poudarek temu problemu. Vendar je ta problem širši in kompliciran,
da bi ga mogli reševati na hitro, da bi mogli brez podrobnih in zelo proučenih
analiz dopuščati večje spremembe na tem področju. Sami si lahko predstavljate,
da ima vsaka taka sprememba velike reperkusije na celotno gospodarsko življenje.
Vzemimo samo problem premoga: Kot vam je verjetno znano, je Izvršni
svet tudi podprl stališče, da se povečajo cene premoga iz zasavskih premogovnikov, toda veliko povečanje cen na tem področju bi pomenilo prenašanje tega
povečanja cen preko transporta na metalurgijo itd.; skratka, to povečanje cen
bi se odrazilo vse do osebne potrošnje in vplivalo na spremembo življenjske
ravni. Glede na to bo treba k tem vprašanjem pristopiti postopno, temeljito
preanalizirati te probleme, kar so tudi naglasili v razpravi tovariši poslanci,
da bi lahko te najnujše probleme, ki so predvsem na področju premoga in še
nekaterih drugih panog, v naslednjem letu ustrezno rešili.
Podobno velja tudi za področje gozdarstva, kjer se ohranja še v največji
meri administrativni sistem gospodarjenja, ki že zdavnaj ni več v skladu
s celotnim gospodarskim sistemom.
K problemu sečnje preko etata ali gozdno-ureditvenih načrtov bi omenil
samo to, da le-ta dejansko drži in je v planu oziroma v dokumentaciji jasno
povedano, vendar se tukaj postavlja vprašanje konceptov izkoriščanja gozdne
mase. Verjetno bo treba proučiti v študijah ob 7-letnem planu, ki jih pripravljajo ustrezne grupe strokovnjakov in sekretariati, vprašanje koncepta izkoriščanja gozdov, kakor tudi vključitev gozdnega gospodarstva v celoten kompleks
gospodarjenja.
V zvezi s pripombo glede nedeljskega dela v rudnikih lahko trdim, da nismo
smatrali, da bi s tem ukrepom reševali situacijo na področju premoga. Dejstvo
je, da smo tu v zelo kritični situaciji, da premoga primanjkuje in da je treba
poiskati vse možnosti in načine, da se ta situacija premosti. Perspektiva je brez
dvoma edino v tem, da se rudniki modernizirajo, da se v skladu z zalogami, ki
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so ugotovljene, omogoči moderen način eksploatacije. Vložiti bo treba ustrezna
sredstva za modernizacijo in s tem omogočiti visoko produktivnost dela, ki bo
brez dvoma lahko realna osnova za povečanje dohodkov in za boljši gospodarski ter finančni položaj teh rudnikov. Ta rešitev je pa dejansko dolgoročna,
v smeri modernizacije ifi to seveda čim hitrejše modernizacije rudnika in povezana z osvojitvijo ustreznih konceptov sodobne eksploatacije v skladu z ugotovljenimi zalogami. V situaciji, v kakršni smo, pa moramo računati tudi na
napore rudnikov, da zagotovijo čimveč premoga in čimveč energije v tem prehodnem obdobju.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati, ker prijavljenih
diskutantov ni več? (Ne javi se nihče.) Ima še kdo kako vprašanje? (Ne javi
se nihče.)
Ugotavljam, da je razprava potrdila pravilno orientacijo in vlogo predloženega družbenega plana, ki izhaja iz osnovnih ustavnih načel, da je delovni
človek osnovni in neposredni nosilec proizvodnje in splošne družbene ustvarjalnosti, hkrati pa je vsak aktivni občan tudi upravljalec družbenih sredstev
in odnosov med ljudmi. Osnovna teža razvoja leži torej na neposrednih proizvajalcih, na ustvarjalni iniciativi neposrednih proizvajalnih in samoupravnih
enot v vsaki delovni organizaciji in naposled ustvarjalni aktivnosti vsakega
posameznika. Tako pomeni republiški družbeni plan tisti spodbudni in splošno
regulativni družbeni akt, ki na osnovi analitičnih zaključkov o rezultatih preteklega obdobja in razvoja vseh družbeno političnih in ekonomskih odnosov ter
dosežkov, spodbuja, regulira in pogojuje razvoj gospodarjenja in upravljanja.
Tekom leta bomo morali v tem zboru večkrat razpravljati o problemih v
posameznih gospodarskih področjih in podvzemati potrebne ukrepe. To tembolj,
ker plan predvideva nekatere spremembe družbenih regulativov, katerih uveljavitev bo pomembno vplivala na nadaljnji tempo rasti proizvodnje, produktivnosti dela in družbenega standarda. Prav to bodo morali storiti tudi drugi
samoupravni organi, občinske skupščine, delavski sveti in drugi.
Izredno pomembno bo kako in v kakšnem obsegu in času se bodo izvrševali
razni predvideni ukrepi, tako v delovnih organizacijah, kakor tudi izven njih.
V delovnih organizacijah in drugih samoupravnih organih pa je treba s konkretnim programiranjem in v vsakodnevni praksi izkoristiti vse možnosti, ki jih
odpira tako sproščen gospodarski sistem.
Ugotavljam, da je razprava v celoti potrdila vlogo in funkcijo republiškega
plana in da lahko preidemo na sprejetje predloženega družbenega plana za
leto 1964.
Od Republiškega zbora sem dobil dva amandmaja, katera je Republiški zbor
že sprejel in o katerih moramo razpravljati tudi mi, oziroma jih potrditi.
Prvi amandma: V 4. poglavju z naslovom »Družbeni standard in družbene
službe« naj se 1. točka prvega odstavka dopolni z naslednjim besedilom: »pri
gradnji stanovanj je treba posvetiti tudi pozornost pravilnemu razmerju med
družinskimi in samskimi stanovanji.«
Ali predstavnik Izvršnega sveta sprejema ta dopolnilni predlog?
Jože Zakonjšek: Da.
Predsednik Leopold Krese: V redu. Ali se odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predpisov strinja z dopolnilnim predlogom?
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Predsednik Leopold Krese: Potem je ta amandma sprejet. O amandmaju ne bomo razpravljali, ker sta predstavnika dala svoj pristanek.
V predlogu družbenega plana za leto 1964 naj se v drugem delu z naslovom
»Cilji in naloge razvoja«, v prvem poglavju »Proizvodnja«, začetek 8. točke, na
strani 14 prečiščenega besedila spremeni tako, da se glasi:
»8. V turističnem prometu bodo nočnine predvidoma za 9 % višje, od tega
domače za 3'%, inozemske pa za 22'%«.
Ali predstavnik Izvršnega sveta sprejme ta popravek?
Jože Zakonjšek: Da.
Predsednik Leopold Krese: Pri tem ni nobene bistvene spremembe,
podana je le nekoliko točnejša formulacija. Prosim še tovariša Špolar j a.
Milan Špolar: Prvotno besedilo družbenega plana je bilo glede na
razpravo v odboru dopolnjeno s tem podatkom zato, da bi z njimi izrazili
celoto bodočega razvoja turizma, medtem ko ta sprememba nepopolno izraža
bodoči razvoj turizma, ker se nanaša samo na nočnine. Osebno sem bolj za to,
če se že popravlja besedilo, da se ga skuša popraviti s pravilnimi podatki o
razvoju turizma kot celote.
Predsednik Leopold Krese: Ta popravek je v toliko točen in precizira podatek, ki je bil vnesen že v prvotnem besedilu in smo pri tem tudi
mi sodelovali. Samo s podatkom 22 % bi izgledalo, kot da gre za rast celotnega
turističnega prometa. Zaenkrat v naši evidenci nimamo meril za celotni razvoj
turizma in ga statistika tudi tako ne spremlja. Tako formulacija bi navidez
pomenila promet celotnega turizma, v resnici pa gre v teh številkah samo za
nočnine. To se pravi, da bodo predvidoma samo na tem področju doseženi taki
rezultati, dočim bo rast prometa, ki pomeni turizem, veliko večji. To pa je
povedano na drugem mestu v predlogu družbenega plana.
Po mojem mnenju lahko sprejmemo ta amandma, ker gre samo za preciziranje formulacije, da s tem ni mišljen celotni turizem, temveč samo nočnine.
Na 15. strani, prvi odstavek pa pravi, da se bo celotni devizni priliv povečal
za 27 %. Pri tem odstavku bi že izgledalo, kot da se misli na celoten turizem.
Milan Špolar: S predlagano spremembo se strinjam.
Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Potem imamo še amandma,
ki ga je predlagal tovariš Stanonik. K 5. točki 4. poglavje predloga družbenega plana za leto 1964, predlaga naslednjo dopolnitev v prvem odstavku:
»Posebno skrb naj družbeno-politične skupnosti posvetijo organiziranju in
urejanju družbenih centrov, ki naj zagotove večje možnosti za družbeno, kulturno in rekreativno dejavnost občanov.«
Prosim, ima kdo kakšno pripombo k predlogu? (Ne javi se nihče.) Potem
se tudi ta popravek vnese.
S tem smo sprejeli popravke našega zbora in Republiškega zbora in lahko
preidemo na glasovanje o družbenem planu v celoti.
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Kdor je za predlog družbenega plana, za leto 1964, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je družbeni plan za leto 1964 v celoti sprejet. Prekinjam
sejo za 20 minut.
(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 18.20.)
Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 4. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije.
Obveščen sem, da bo v imenu Izvršnega sveta predlog zakona obrazložil
tovariš Riko Jerman. Prosim!
Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z obema zakonoma, ki sta vam predložena, se predvsem sklicujem na to, kar je v obrazložitvi
povedal že tovariš inž. Kotnik in na pismeno obrazložitev k obema zakonoma.
O samem zakonu o odpravi republiškega družbenega investicijskega sklada pa
bi želel poudariti, da bomo z njegovo ukinitvijo le pravno uredili metode, ki
jih je praksa v kreditni politiki že sprejela in ki dejansko pomenijo novo
kvaliteto na področju sistema investicijskega kreditiranja. S tem zakonom
namreč prekinjamo politiko financiranja investicij preko skladov družbenopolitičnih skupnosti, ki je bila značilna za obdobje po prvi večji decentralizaciji sredstev, torej po letu 1954.
V tem obdobju so bile pomembnejše investicijske odločitve zasnovane
pretežno na sredstvih, zbranih v skladih družbeno-političnih skupnosti. Zato
so prav investicije iz sredstev teh skladov bistveno vplivale na strukturo
investicij in s tem posredno tudi na tempo in skladnost gospodarskega razvoja.
Razmeroma majhna lastna sredstva gospodarskih organizacij so bila le dopolnilo
ali udeležba k sredstvom teh skladov. Kljub mnogim zelo koristnim in uspešnim
investicijskim odločitvam skladov, ne moremo prezreti dejstva, da je imela
takšna investicijska politika družbenih skladov v določeni meri značilnosti
administrativne distribucije investicijskih sredstev.
V skladu s splošno družbeno orientacijo na decentralizacijo sredstev prihaja vse bolj do izraza povečanje udeležbe gospodarskih organizacij pri sredstvih, ki so sposobna za investicije. Čeprav so bila ta sredstva do vključno letos
večkrat omejena, so vendar premiki v korist gospodarskih organizacij očitni.
Medtem ko je v letih od 1957 do 1960 delež sredstev v gospodarskih organizacijah v celotnih investicijah v osnovna sredstva znašala okrog 50 %>, pa se je
v 1961. letu in naslednjih letih dvignil na okoli 59°/o, neupoštevajoč pri tem
seveda družbena sredstva preko bank.
Vse to je ustvarilo nove pogoje, za katere je značilno, da so razpoložljiva
investicijska sredstva razdrobljena na številne nosilce, na gospodarske organizacije. Gospodarske organizacije so dejansko osnovni nosilci odgovornosti za
svoj nadaljnji razvoj. Vendar je pa večjo učinkovitost za investicije sposobnih
sredstev mogoče doseči le na podlagi ekonomsko uspešne integracije teh sredstev preko poslovnih bank, seveda pod pogojem, da ni v ničem okrnjena
resnična samostojnost odločanja nosilcev teh sredstev.
Postopna decentralizacija je ustvarila povsem druge materialne pogoje za
investicijsko kreditno politiko, v katerih je odločilna vloga na samih gospodarskih organizacijah, ki nosijo skupno z bankami vso težo in odgovornost
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za racionalno investicijsko politiko. Poslovne banke so nujno v takih pogojih
servis gospodarskih organizacij in omogočajo združevanje razdrobljenih in
ekonomsko manj učinkovitih sredstev ter realizacijo tistih investicijskih programov, s katerimi se doseže optimalna ekonomska učinkovitost in s tem
hitro in sigurno vračilo sredstev.
Ob tako razvijajoči se investicijski politiki gospodarstva in poslovnih
bank povzroča ločena politika skladov nepotrebno dvotirnost. Sredstva republiškega investicijskega sklada je zato treba nujno vključiti v kreditno investicijsko politiko, ki se izvaja preko poslovnih bank. Praksa investicijskega
varčevanja in sočasnega nalaganja investicijskih sredstev podjetij pri bankah,
po svojem obsegu še ne zagotavlja realizacije vseh ciljev investicijske politike.
Zato moramo sredstvom, zbranim iz gospodarstva, pridružiti še sredstva, ki
na podlagi instrumentov delitve dohodka pritekajo v družbene investicijske
sklade, saj bo le tako možno zagotoviti ustrezno strukturo, hitrejše izvajanje
in pa učinkovitost investicij.
Prezreti ne smemo dejstva, da ekonomski pogoji ne zagotavljajo vsem
panogam zadostnih sredstev za lastno razširjeno reprodukcijo, s čimer je tem
panogam tudi onemogočeno najemati kredite pod pogoji, kot jih terja kvaliteta
oročenih sredstev pri bankah. Za skladni razvoj je torej potrebno določeno
namensko usmerjanje dela tistih sredstev, ki je doslej pripadal družbenim
investicijskim skladom. Ta namen želi doseči drugi zakonski predlog, to je
predlog zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za financiranje investicij v 1964. letu.
Ta zakon predvideva pomembne naložbe v prometu, ki zaradi nizke akumulativnosti, predvsem pa zaradi tehnične zaostalosti, bistveno zavira razvoj
vseh drugih gospodarskih dejavnosti ter ni sposoben najemati kredite za svojo
modernizacijo po običajnih bančno-kreditnih pogojih.
Tudi na področju kmetijstva se srečujemo z neekonomskimi pogoji poslovanja kmetijskih kombinatov, ki jih bodo prav povečane investicije usposobile
za veliko in rentabilno proizvodnjo.
Nadaljnji hitrejši razvoj turizma, katerega družbeno ekonomsko pomembnost merimo predvsem s stališča ustvarjenega deviznega priliva, ne zmore
kreditnih pogojev, ki zahtevajo hitro vračanje najetih posojil. Večji del investicij v turizem se nanaša na objekte, katerih amortizacijska doba je znatno
daljša od dobe vračanja kreditov, ki jih lahko nudijo banke iz združenih sredstev gospodarskih organizacij, saj so ta, kot je znano, precej kratkoročna.
Oba predloga zakona, ki vam jih predlagamo v sprejem, pomenita torej
nadaljnjo usklajevanje mehanizma financiranja investicij z načeli sproščenega
delovanja ekonomskih zakonitosti. Sredstva vezana na teritorij družbeno političnih skupnosti dobijo z vključitvijo v bančna sredstva splošen in teritorialno
neomejen posloven značaj. Priporočam vam, da zato oba predloga sprejmete.
Predsednik Leopold Krese: Odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov je dal k predlogu zakona pismeno poročilo, katerega ste
prejeli. Prav tako je bilo predloženo poročilo zakonodajno-pravne komisije. Zato
smatram, da ni potrebno, da predstavnika teh dveh organov še posebej poročata.
Pričenjam razpravo o poročilu oziroma o zakonih. Zeli kdo razpravljati?
Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, da lahko preidemo na glasovanje. Kdor je
za sprejetje tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je Gospodarski zbor sprejel predlog zakona o odpravi
družbenega investicijskega sklada Socialistične republike Slovenije. Ker o predlogu tega zakona enakopravno sklepa Republiški zbor, bomo morali še ugotoviti, ali je tudi ta zbor sprejel predlog zakona v enakem besedilu.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za financiranje investicij v letu 1964.
Obrazložitev je dal že tovariš Jerman pri prejšnji točki. Prav tako ste
dobili v materialu poročila zakonodajno-pravne komisije in poročilo odbora za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. Zato smatram,
da ni potrebno, da poročevalca še ustno poročata.
Zeli kdo prosim, o tem zakonu razpravljati? (Ne javi se nihče.) Potem
dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog tega zakona soglasno sprejet. Tudi za ta zakon
moramo ugotoviti, ali ga je Republiški zbor sprejel v enakem besedilu.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o vodnem skladu Socialistične republike Slovenije.
Vabim inž. Janeza Perovška, da kot predstavnik Izvršnega sveta, obrazloži
zakonski predlog.
Inž. Janez Perovšek: Tovarišice in tovariši! Vodno gospodarstvo je
v Sloveniji doseglo znatno večji napredek in razvoj kot v ostalih predelih Jugoslavije. Ta napredek se kaže v obsegu poslovanja, v urejevanju vodnogospodarskih problemov, v organizaciji te službe, ki smo jo decentralizirali, v sistemu
direktnega financiranja vodnih skupnosti s strani gospodarskih organizacij, industrije, rudarstva in drugih panog gospodarstva. Zvezni zakonski predpisi so
na tem področju bili zelo pomanjkljivi, tako, da se je uredbo iz leta 1952
lahko tolmačilo na različne načine. Enotne zakonodaje na tem področju ni bilo.
Zaradi tega je izšel letos julija zvezni odlok, ki določa odškodnine in prispevke,
ki jih daje industrija in rudniki za vodnogospodarsko službo. S tem predpisom
pa se hkrati določa tudi pogoj za osnovanje republiškega vodnega sklada, ki ga
sicer ob prejšnjem sistemu ni bilo; s tem zveznim predpisom smo dolžni, da
ta sklad ustanovimo, kolikor hočemo ta sredstva uporabiti za potrebe vodnega
gospodarstva. Pri tem bi še opozoril na to, da gre za znatno manjša sredstva —
3-krat manjša — kot smo jih prej zbrali za te namene. Priliva v sklad bo
okoli 550 milijonov. Kolikor bi bila tudi ta sredstva ogrožena, je jasno, da
bi bile ogrožene tudi osnove naši vodnogospodarski službi.
Izvršni svet je skušal rešiti financiranje vodnega gospodarstva, ne da bi
bilo treba ustanoviti republiški sklad, vendar ni uspel. Zaradi tega je ta
predlog zakona z določeno zakasnitvijo predložen Skupščini.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine je predlagala na svoji seji 21. 12.
1963, da se vnesejo v zakonski predlog določene spremembe in sicer:
Prvič, da se 2. odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: »Statut sklada
potrdi Skupščina Socialistične republike Slovenije. S statutom se določita organizacija in način njegovega upravljanja«.
Drugi popravek naj bi se nanašal na prvi odstavek 4. člena, ki bi se naj
spremenil tako, da bi se glasil: »Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje
Skupščina Socialistične republike Slovenije za dobo 2 let.«

154

Gospodarski zbor

Izvršni svet se ne strinja, da bi se ta dva amandmaja sprejela, in sicer iz
razloga, ker gre v tem primeru za podobne pripombe, kot so bile dane k osnutku
zakona o skladu za pospeševanje založništva. Takrat je zakonodajno-pravna
komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije prejela od Skupščine nalog,
da obdela vprašanje, ali naj potrjevanje statuta oziroma imenovanje upravnega
odbora vrši Skupščina in da predloži svoj konkretni predlog Skupščini v načelno obravnavo. Po tej načelni obravnavi in po odločitvi Skupščine bi se
spremenili vsi zakoni o republiških skladih in tudi zakon o vodnem skladu.
Torej, ko se bo to vprašanje reševalo kompleksno za vse republiške sklade, bi
se rešilo tudi za vodni sklad, ne pa sedaj, ko še ni to vprašanje načelno rešeno.
Strinjam se pa, da se v 9. členu spremeni besedilo tako, da se glasi: »Ta
zakon začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Socialistične republike
Slovenije«.
Zakonodajno-pravna komisija utemeljuje, da je taka sprememba zakonskega besedila v redu, ker je prišlo do zakasnitve pri sprejemanju zakonskega
predloga in da ta sredstva ne bi bila ogrožena, obstaja po mnenju komisije
utemeljen razlog, da v smislu 2. odstavka 216. člena ustave Socialistične republike Slovenije začne veljati zakon v roku, krajšem od 8 dni po objavi.
Priporočam tovarišem poslancem, da zakon tako, kakor ga je Izvršni svet
predložil in s spremembo v 9. členu, sprejmejo.
Predsednik Leopold Krese: Poročili zakonodajno-pravne komisije
Skupščine in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega
zbora sta bili predloženi. Zato smatram, da ni treba, da dasta predstavnika
še ustno poročilo, razen da se izjavita o stališčih v zvezi z amandmaji zakonodajno-pravne komisije. Pričenjam načelno razpravo o predlogu tega zakona.
Tomaž Tomažič: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlagov je ugotovil, da je celoten predlog zakonodajno-pravne komisije v načelu
umesten. Vendar odbor smatra, da gre v tem primeru za širše vprašanje, ki
zadeva tudi druge sklade, kar je pa v zvezi z usklajevanjem predpisov z ustavnimi določili in bo treba rešiti to vprašanje pri vseh skladih enotno. Dokler
to ne bo rešeno na enoten način, naj ostane besedilo zakonskega predloga nespremenjeno, kar je v skladu z dosedanjo prakso. Odbor predlaga zboru, da
prvih dveh amandmajev zakonodajno-pravne komisije ne sprejme. Strinja pa
se, da začne veljati ta zakon v roku krajšem kot 8 dni po objavi v Uradnem listu.
Predsednik Leopold Krese: Ali je predstavnik zakonodajno-pravne
komisije tu? Določen je bil inž. Filipčič — izgleda da ga ni. Predstavnik zakonodajno-pravne komisije se mora izjaviti, ali umika svoj predlog ali vztraja
pri njem, drugače ne moremo glasovati. Zato predlagam, da prekinemo sejo.
(K besedi se priglasi predsednik zakonodajno-pravne komisije dr. Josip
Globevnik.)
Besedo ima predsednik zakonodajno-pravne komisije dr. Josip Globevnik.
Prosim!
Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! O problemu, ki je bil
danes sprožen z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, smo že enkrat razpravljali. Takrat je šlo za vprašanje, ali je treba zakon o spremembi zakona
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o skladu za pospeševanje založništva uskladiti z ustavo, ali pa je možno, da
se z uskladitvijo počaka do revizije tega zakona.
Zakonodajno-pravna komisija je z razumevanjem sprejela sklep predsedstva
Skupščine, da se s tem vprašanjem počaka iz razloga, ker ne gre samo za
založniški sklad, ampak gre za celoten kompleks skladov, ki so urejeni s pozitivnimi predpisi, z republiškimi zakoni, sprejetimi pred uveljavitvijo nove
ustave. Situacija, ki je pa danes pred nami, je drugačna. Ta predlog zakona
ne more čakati revizije, preprosto zaradi tega ne, ker sploh ne bo podvržen
reviziji, saj gre za zakon, ki je nov. Iz razlogov, ki so navedeni v tolmačenju
zveznih organov — to tolmačenje je pač treba vzeti takšno kot je — ta zakon
sploh ne bo predmet revizije, ampak je enostavno zakon, ki bo sprejet po
uveljavitvi nove ustave in mora biti podvržen njenemu režimu. Postavilo bi
se lahko vprašanje, ali morda veljajo za ta zakon določbe zakona o proračunih
in o financiranju samostojnih zavodov, ki je bil sprejet konec 1959. leta?
Njegove določbe pa ne veljajo iz preprostega razloga, ker so po 126. členu
tega zakona režimu zakona o proračunih podvrženi samo proračunski skladi;
zakon o vodnem skladu pa ni proračunski sklad. Tako je torej treba absolutno
rešiti vprašanje skladnosti zakonskega predloga z ustavo, ne pa uskladitve
zakona, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo nove ustave. O tej stvari, tovariši
poslanci, si moramo biti na jasnem.
Drugo, kar bi rad povedal, je to, da ne gre za nobeno kapricioznost zakonodajno-pravne komisije. Tudi ne gre za vprašanje zaupanja Izvršnemu svetu,
saj Izvršnemu svetu smo zaupali in zaupamo mnogo večje stvari kot pa je ta
milijarda. Gre za to, ali bomo proces družbenega samoupravljanja, ki je v
uvodnem delu same ustave postavljen in je kot sistem pri nas uveljavljen,
sistem praktično razvijali naprej in to ne samo z besedami. Nadaljevati z dosedanjo prakso bi pomenilo, da se odrečemo tej težnji. Ne moremo pristati
na to, da je uveljavljeno družbeno samoupravljanje, če eksekutiva, oziroma
vlada kot centralni organ oblasti potrjuje • statut samoupravnega sklada ter
da vlada imenuje upravni odbor sklada. S tako rešitvijo bi, po mojem mnenju,
negirali družbeno samoupravljanje.
Tretjič, od vsega začetka že v drugem osnutku ustave SRS, od 19. marca
1962, v tezah pod IV., ki obravnavajo družbeno nalogo republike, smo takole
zapisali: »Za sistematično financiranje republiških nalog na posameznih področjih, ima SR Slovenija lahko svoje sklade. Skladi se ustanavljajo in odpravljajo z zakonom. Sredstva skladov se dajejo praviloma v obliki kredita in so
naložena pri splošni gospodarski banki.-« Četrti odstavek te določbe se je glasil:
»Skladi se vodijo po načelih družbenega upravljanja. Organi upravljanja skladov samostojno razpolagajo s sredstvi skladov, skladno s splošno politiko, ki
jo določila Skupščina.« No, vidite tovariši, med zelo redkimi določbami osnutka
ustave, ki vse od prvega osnutka do sprejema ustave niso doživeli sprememb
in ki niso bili sporni, je bila ta določba, ki je v skrajšani obliki prišla v 48. člen
naše republiške ustave. Ne bom obrazlagal tistega, kar je pismeno povedano,
namreč, kaj pomeni družbeno upravljanje sklada, tudi ne bom ponavljal tega,
kaj mora, statut sklada obsegati. Ne spuščam se v ponovno razpravo in dokazovanje, da statut nikdar ne more biti organizacijski predpis. Tak zakon,
ki bi rekel, da je statut organizacijski predpis, bi bil v očitnem nasprotju
z 48. členom ustave.
Četrtič: Sprejetje predloga zakona, ne da bi se rešile obe sporni točki 3. in
4. člena, bi pomenilo precedens, oziroma vnaprejšnjo rešitev, ki veže, in sicer

156

Gospodarski zbor

precedens v negativnem smislu glede na načelo družbenega samoupravljanja.
Vse ostale primere republiških skladov, oziroma predpise, ki urejajo te sklade,
bomo reševali skupaj ob reviziji, kot je predvideno v programu komisije za
uskladitev predpisov — ne zakonodajno-pravne komisije — ki ima tudi nalogo,
da pripravi elaborat o skladih. Ta precedens bi bil, kot sem rekel, v odnosu
na ustavo, negativen. Precedens v smislu amandmaja pa bi bil v skladu s
konceptom ustave in s celotnim našim sistemom, pri čemer pri reviziji predpisov o posameznih skladih še vedno lahko čvrsteje vežemo posamezen sklad
na oblast ali pa obdržimo dosedanjo situacijo kot je pri rezervnem skladu, ki
mora ostati v neposredni upravi Izvršnega sveta. Nevzdržno bi bilo, če bi npr.
rekli, da mora proračunski rezervni sklad biti v družbenem upravljanju; on
mora biti v upravljanju Izvršnega sveta, glede na naloge, ki jih ima Izvršni svet.
Petič in končno: Mislim, da bi nam rešitev v smislu amandmajev, ob
pripravi novega zelo pomembnega zveznega zakona o sredstvih družbeno-političnih skupnosti, omogočila, da se na zveznem nivoju borimo za takšno napredno
zakonsko ureditev, ki bo morala respektirati republiška ustavna določila. Nekatere ustave, npr. ustava SR Hrvatske, je šla v tem oziru veliko dlje od naše
ustave, ko določa, da delujejo družbeni skladi pod neposrednim nadzorstvom
skupščine, in da so organi sklada samostojni.
Če boste sprejeli amandma, potem bo federacija, ko bomo pripravljali
zakonski predlog na zveznem nivoju, morala to respektirati. Respektirati pa
bo morala ne samo naša ustavna določila in ustavna določila drugih republik,
ampak predvsem tudi samo prakso, ki naj tako ustavno ureditev potrjuje.
Mislim, da se bomo mi ravno pri tem zakonu, ki bo uredil financiranje družbenopolitičnih skupnosti, izognili očitku, da govorimo eno, to se pravi to, kar je
zapisano v 48. členu ustave, delamo pa drugo, namreč to, kar je zapisano v
zakonskem predlogu. Zato mislim, da bi bilo pravilno, da glasujete za oba
amandmaja, ker sta ta amandmaja v skladu z ustavo, ne pa za besedilo predloga, ki je mislim, absolutno v nasprotju z načeli ustave.
S tem sem hotel dodatno utemeljiti predlog amandmajev. Mislim, da
predlog zakona, tak kot je, prezre določila ustave. Te razloge sem dodatno
iznesel samo zato, da skušam pokazati situacijo, ki ni takšna kot se vam jo
je prikazalo, se pravi, da se da ta primer enostavno spraviti pod režim rešitve
drugih skladov, ko so urejeni s starimi zakonskimi predpisi.
Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o amandmajih. Zeli
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Vprašam predstavnika Izvršnega sveta, če
vztraja pri svojem stališču, ki ga je prej tu obrazložil.
Inž. Janez Perovšek: Vztrajam.
Predsednik Leopold Krese: Ali predstavnik odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov. Gospodarskega zbora vztraja pri svoji prejšnji
obrazložitvi? (Da.)
Najprej dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor
je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (26 poslancev dvigne roko.) Kdo
je proti? (K besedi se prijavi poslanec Milan Špolar.)
Milan Spolar: Dovoliš tovariš predsednik, domnevam, da gre za
nesporazum in bi prosil, če ponovno obrazložiš, za kaj naj bi glasovali!
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Predsednik Leopold Krese: Zdaj glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije, katere predsedink dr. Josip Globevnik je amandma
obrazložil. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (38 poslancev dvigne
roko.) To je večina! Kdo je proti? (14 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije z večino glasov
sprejet.
Dajem na glasovanje zakon o vodni skupnosti, dopolnjen z amandmajem
zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za zakon v celoti, naj prosim dvigne
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije z večino glasov sprejet.
Počakati bomo še morali na sporočilo o glasovanju Republiškega zbora.
V primeru, da je Republiški zbor sprejel zakon v drugačnem besedilu, bomo
morali besedilo zakona uskladiti.
Obveščam zbor, da je bil predlog družbenega plana skupaj z vsemi amandmaji sprejet v Republiškem zboru v enakem besedilu kot ga je sprejel naš
zbor. Ker pa moramo počakati še na obvestilo glede drugih zakonov, odrejam
odmor za nedoločen čas.
(Seja je bila zaključena ob 19.10 in se je nadaljevala ob 19.20.)
Predsednik Leopold Krese: Poslance zbora obveščam, da so bili vsi
zakoni, katere smo sprejeli v tem zboru, sprejeti tudi v Republiškem zboru v
enakem besedilu.
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo.
Dovolite, da vam in vašim delovnim kolektivom želim vse najboljše in
obilo uspehov v novem 1964. letu.
(Seja je bila zaključena ob 19.25.)

PROSVETNO-KULTURNtZBOR

4. seja
(20. decembra 1963)
Predsedoval:
Ivo Tavčar, predsednik
Prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.35.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam
4. sejo Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Bernarda Pere, Alojz Pevec,
Vojko Pohar, France Stiglic in Boris Mikoš. Glede na to ugotavljam, da je
zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 3. seje Prosvetno-kulturnega zbora;
2. vprašanja poslancev;
3. obravnava predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 in
4. obravnava predloga republiškega proračuna za leto 1964.
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Ima morda kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne
javi se nihče.) Če ne, smatram, da je predlagani dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje seje zbora
ste prejeli skupaj z vabilom. Ali ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne
javi se nihče.) Ce nihče, menim, da je zapisnik sprejet in ga bom podpisal.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na vprašanja poslancev.
Kot vam je znano, je poslanec Ive Subic pismeno zastavil vprašanje glede
položaja ateljejev likovnih umetnikov. Vprašanje sem poslal Izvršnemu svetu
in prosim predstavnika Izvršnega sveta za odgovor.
Miloš Poljanšek: V imenu Republiškega sekretariata za kulturo in
prosveto dajem odgovor na vprašanje poslanca tovariša Iveta Šubica o najemninah za ateljeje likovnih umetnikov.
Za prostore, ki jih uporabljajo književniki, glasbeniki in drugi kulturni
delavci za svoje delo, pa so v sklopu njihovih stanovanj, se plačuje najemnina
kot za stanovanjske prostore. To velja tudi za delovne prostore — ateljeje likovnih umetnikov, ki tvorijo del njihovih stanovanj. Ateljeji likovnih umetnikov, ki
so izven njihovih stanovanj, pa se obravnavajo kot poslovni prostori, za katere
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veljajo predpisi zakona o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list FLRJ,
št. 16 in 48/59). Po 6. členu tega zakona se namreč šteje za poslovni prostor
vsak prostor, ki je namenjen za poslovno dejavnost posameznega uporabnika.
Za poslovno dejavnost pa se smatra dejavnost gospodarskih in družbenih organizacij, društev, državnih organov, zavodov, zasebnih obrtnih delavnic in gostišč
ter samostojnih poklicev. Po 11. členu zakona o poslovnih stavbah in prostorih
(Uradni list FLRJ, št. 16/59) se o najemnini za poslovne prostore sporazumeta
najemodajalec in najemnik, občinska skupščina pa lahko predpiše tarifo o najnižjih najemninah za poslovne prostore, torej tudi za ateljeje likovnih umetnikov, katerih dejavnost se šteje kot samostojni poklic. Glede na to je izdal
Občinski ljudski odbor Ljubijana-Center odlok o tarifi najnižjih najemnin
(Glasnik OLO Ljubljana, št. 56/60), ki je razdelil območje občine v štiri pasove
in predpisal najemnino za 1 m2 površine poslovnega prostora v zneskih 1600,
1100, 700 in 300 dinarjev. Slične odloke so izdale tudi ostale občine mesta
Ljubljana. Spričo tako visokih najemnin pa so se čutili likovni umetniki na
območju mesta Ljubljane ogroženi, ker bi jim bilo onemogočeno delo v njihovih dosedanjih ateljejih, če bi morali plačevati zanje tako visoke najemnine.
Na prošnjo Društva slovenskih likovnih umetnikov se je Republiški sekretariat za kulturo in prosveto obrnil z vlogo dne 26. oktobra 1960 na Občinski
ljudski odbor Ljubljana-Center s predlogom, da bi se za delovne prostore —
ateljeje likovnih umetnikov določila najemnina kot za stanovanjske prostore.
S tem svojim predlogom je hkrati seznanil tudi Mestni svet mesta Ljubljane
ter Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne
zadeve, s prošnjo, da podpre njegov predlog. Problem določitve najemnin za
delovne prostore likovnih umetnikov je namreč tudi republiškega značaja in
po svoji vsebini sodi v pristojnost tega sekretariata.
Na to intervencijo Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto se je
odzvala samo občina Ljubljana-Center, ki je z dopisom z dne 25. 11. 1960 obvestila sekretariat, da je določila najemnine za ateljeje likovnih umetnikov
100 dinarjev za 1 m2, pri čemer se je poslužila pooblastila iz navedenega
odloka, da lahko v izjemnih primerih za poslovne prostore zniža najemnino
na 100 dinarjev kot najnižji znesek. Ker je navedena najemnina prilično ustrezala likovnim umetnikom, Republiški sekretariat za kulturo in prosveto ni imel
razloga, da bi pokrenil še nadaljnje korake o tem vprašanju, čeravno občina
ni sprejela njegovega predloga, da bi bila najemnina za ateljeje enaka kot za
stanovanjske prostore.
Po podatkih, ki jih je zbralo Društvo slovenskih likovnih umetnikov, je
na območju mesta Ljubljane 34 likovnih umetnikov, ki imajo svoje ateljeje
izven stanovanja. Od teh jih je doslej 18 plačevalo po 100 dinarjev za 1 m2,
ostali pa nižje zneske, pač glede na to, da prostori ne ustrezajo povsem njihovim
potrebam. Izven Ljubljane pa je po nepopolnih podatkih društva 11 likovnih
umetnikov, ki imajo ateljeje izven stanovanja in plačujejo manjše zneske kot
100 dinarjev za m2, glede na to, da so ti prostori večji del neustrezni.
Problem najemnin ateljejev likovnih umetnikov pa je postal ponovno pereč,
ko je v začetku polletja 1963 Zavod za upravo nepremičnin Občinske skupščine
Ljubljana-Center zvišal nekaterim umetnikom najemnino na 192 dinarjev za
m2. Na pobudo Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto je Društva
likovnih umetnikov interveniralo pri občini Ljubljana-Center in Zavodu za
upravo nepremičnin te občine, da se ne bi zvišala najemnina za ateljeje, oziroma
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da bi bila enaka kot za stanovanjske prostore. Intervencija pa ni bila uspešna.
Glede na to je Republiški sekretariat za kulturo in prosveto naprosil Mestni
svet Ljubljana in Občinsko skupščino Ljubijana-Center, da dasta o tem problemu svoje načelno stališče. Mestni svet meni, da smatra sicer ateljeje likovnih
umetnikov za poslovne prostore, vendar pa naj bi se zanje izjemoma določala
najemnina kot za stanovanjske prostore. Skupščina občine Lj ubij ana-Cen ter
pa opravičuje povišanje najemnine za ateljeje s tem, da je treba najemnine
postaviti na tako ekonomsko podlago, da se lahko krijejo stroški vzdrževanja
zgradbe; sicer pa se sklicuje na odlok o tarifi najnižjih najemnin za poslovne
prostore in je pripravljena obravnavati vsak posamezni primer določitve najemnine za ateljeje posebej.
V tej zvezi pa velja opozoriti da navedeni odlok pravzaprav ni v skladu
z zakonskimi predpisi. 1. člen zakona o spremembah zakona o poslovnih
stavbah in prostorih (Uradni list FLRJ, št. 48/59) namreč spreminja 2. odstavek
11. člena zakona o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list FLRJ, št. 16/59)
tako, da občinska skupščina lahko predpiše le, da najemnina ne sme biti nižja
od zneska, ki se dobi po načelih o ugotavljanju stanarine po zakonu o stanovanjskih razmerjih, ne pa tudi tarifo najnižjih najemnin za poslovne prostore.
Takšno je stališče Republiškega sekretariata za urbanizem, stanovanjsko
izgradnjo in komunalne zadeve, in tudi Republiškega sekretariata za zakonodajo
in organizacijo.
Četudi je bila občina Ljubljana-Center seznanjena s tem stališčem, odloka
ni razveljavila, marveč ga v praksi še nadalje izvaja. Republiški sekretariat za
kulturo in prosveto pa meni, da bi tudi od razveljavitve navedenega odloka
likovni umetniki ne imeli nobene koristi, ker ostane še nadalje v veljavi 1. odstavek 11. člena, ki določa, da se o najemnini za poslovne prostore sporazumeta
najemodajalec in najemnik; to pa praktično pomeni, da bi še naprej določal
najemnino predvsem najemodajalec. Nasprotno, brez določenih najemnin po
tarifi bi bili likovni umetniki še v večji meri izpostavljeni samovolji najemodajalcev.
Spričo takšnega stanja meni Republiški sekretariat za kulturo in prosveto,
da bi bilo možno ta problem vsaj začasno rešiti tako, da bi se občinskim skupščinam dalo priporočilo, da določbe svojih odlokov o tarifi najnižjih najemnin
za poslovne prostore, izdanih na podlagi 11. člena zakona o poslovnih stavbah
in prostorih, dopolnijo s predpisom, da za določitev najemnin za ateljeje likovnih umetnikov velja načelo o ugotavljanju stanarine po zakonu o stanovanjskih
razmerjih. S tem bi bila ustvarjena pravna osnova za izenačenje stanarine
ateljejev, ki niso vključeni v stanovanja, s stanarinami, ki jih plačujejo likovni
umetniki za svoje ateljeje, ki tvorijo del njihovih stanovanj. Na ta način je
rešila ta problem tudi občina Beograd, ki je v svojem odloku o spremembah
in dopolnitvah odloka o najnižjih zneskih najemnin (Beograjske novine, z dne
1. 7. 1960) določila, da se za ateljeje, ki jih uporabljajo likovni umetniki za svoje
delo, ne uporabljajo predpisi tega odloka, marveč predpisi, ki veljajo za najemnine stanovanj. Definitivno in v skladu z intencijami strokovnih društev likovnih
umetnikov posameznih republik kakor tudi Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije, pa bi bilo možno ta problem kakor tudi druge probleme, ki so povezani
z ateljeji likovnih umetnikov, rešiti le s spremembo zakona o poslovnih stavbah
in prostorih, ki ureja status poslovnih prostorov svobodnih poklicev, med katere
se štejejo tudi prostori za ustvarjalnost likovnih umetnikov. To stališče zavzema
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tudi Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne
zadeve, ki je z dopisom z dne 14. 12. letošnjega leta obvestil Republiški sekretariat za kulturo in prosveto, da so v teku priprave za dopolnitev zveznih
stanovanjskih predpisov in za njihovo uskladitev z ustavo in v tej zvezi, da
vodi sekretariat tudi evidenco o problemu najemnin za ateljeje likovnih umetnikov. Stvar Društva slovenskih likovnih umetnikov je, da v povezavi z navedenim sekretariatom spremlja delo na spremembah navedenih zveznih predpisov, kolikor se le-ti nanašajo na ta problem.
To je odgovor Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto; hkrati
pa naj seznanim zasedanje, da bosta oba sekretariata, tako Republiški sekretariat za kulturo in prosveto, kot Republiški sekretariat za urbanizem, stanonovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, pripravila občinskim skupščinam
v naši republiki priporočilo za začasno izenačenje najemnine ateljejev, ki so
izven stanovanjskih prostorov likovnih umetnikov s stanarinami, kakršne je
mogoče uveljaviti po zakonu o stanovanjskih razmerjih. Predlagali bomo torej
to, kar želi tudi poslanec, ki je zastavil vprašanje, namreč, da se v obliki priporočila prostori za likovno ustvarjanje izenačijo, ne po svoji funkciji, marveč
po najemnini s stanovanjskimi prostori omenjenih ustvarjalcev.
Predsednik Ivo Tavčar: Ali je poslanec Ivo Šubic zadovoljen z odgovorom na svoie vprašanje? (Da.)
Nekaj dni pred današnjo sejo zbora je poslal dve vprašanji tudi poslanec
Dušan Sinigoj, in sicer eno v zvezi z zahtevkom novogoriške knjižnice, predloženim že pred meseci Izvršnemu svetu, drugo pa Republiškemu sekretariatu
za šolstvo v zvezi s pomanjkanjem predmetnih učiteljev na osnovni šoli. Ce so
morda predstavniki Izvršnega sveta pripravljeni dati že na današnji seji
ustrezen odgovor, bi prosil, da se izjavijo. (Predstavnik Izvršnega sveta: Na
obe vprašanji bo poslanec Šinigoj dobil odgovor na prihodnji seji Prosvetnokulturnega zbora.)
Ali ima morda še kdo kakšno vprašanje? (K besedi se prijavi poslanec Rudi
Stopar.)
Rudi Stopar: Prosil bi za pojasnilo glede vplačevanja prispevka za
male avtorske pravice, ki ga plačujejo naša kulturno-prosvetna društva po
vaseh in malih krajih za televizorje. Vprašanje bi utemeljil z naslednjim: Kulturno-prosvetna dejavnost v naših vaseh po eni strani nekako zamira, po drugi
strani pa se na novo poraja in vse bolj uveljavlja klubska oblika kulturnega
življenja. K temu je pripomogla v glavnem Socialistična zveza, ki je po vaseh
pripravila prostore, kjer se odvija klubsko življenje. Televizor je najbolj pogosta
in najbolj neposredna priprava za kulturno udejstvovanje v teh klubih in ga
ljudje največ gledajo. 2e sama investicija za televizor je velika, pa tudi naročnina. Ta društva v glavnem živijo oH majhnih dotacij in je zato prispevek, ki
ga morajo plačati, 800 ali 900 dinarjev, še dodatno breme.
Ali bi bilo mogoče, da bi se društva, ne morda samo kulturna, ampak tudi
posamezna društva, ki od tega nimajo nobenih materialnih koristi, oprostila
plačevanja omenjenega prispevka, ker ga niti šole, niti privatniki za svoje televizijske aparate ne plačujejo. Doslej je bilo to po nekaterih vaseh rešeno tako,
da so televizorje enostavno prijavljali kot last posameznikov,
li
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Predsednik Ivo Tavčar: Vprašam predstavnika Izvršnega sveta, ali
lahko odgovori na to vprašanje danes, ali prihodnjič? (Predstavnik Izvršnega
sveta: Prihodnjič.)
Ima §e kdo kakšno vprašanje? (K besedi se prijavi poslanec Veljko Troha.)
Veljko Troha: Na zadnji seji Prosvetno-kulturnega zbora smo razpravljali o obliki nove mature. Mislim, da bo poslance zanimalo, koliko je Izvršni
svet oziroma Republiški sekretariat za šolstvo napravil v teku enega meseca.
Mislim predvsem na to, kako je rešil vprašanje mature za tekoče šolsko leto,
katera izmed treh variant, ki so bile šolam predložene, je bila sprejeta. Poleg
tega bi želel še točno pojasnilo o letošnji maturi in o možnosti kompromisne
rešitve med novimi zahtevami in staro maturo.
Predsednik Ivo Tavčar: Bi morda lahko Republiški sekretariat za
šolstvo dal odgovor na zastavljeno vprašanje? Prosim.
Boris Lipužič: Na podlagi analize zaključnih izpitov v šolah II. stopnje in predlogov za dopolnitev zaključnih izpitov, ki sta jih obravnavala Izvršni
svet Skupščine SR in Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike
Slovenije, je Republiški sekretariat, za šolstvo pripravil osnutek novega navodila
o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolniti šole II. stopnje glede zaključnih
izpitov. Ker je osnutek vseboval več alternativ glede obsega zaključnega izpita
in več variant izpitne naloge, je Republiški sekretariat za šolstvo sklical posvetovanja s predstavniki šol II. stopnje in zavodov za prosvetno pedagoško službo,
ki se jih je skupno udeležilo 230 predstavnikov šol in zavodov.
Na posvetovanju so bili sprejeti tile predlogi:
1. V šolskem letu 1963-64 naj ostane še sedanji način opravljanja zaključnih
izpitov, vendar naj se poostri izpraševanje iz predmeta, iz katerega je domača
naloga.
2. Na šolah II. stopnje naj se začno opravljati zaključni izpiti po določbah
novega navodila v šolskem letu 1964-65.
3. Izpitna naloga naj bo v vseh šolah II. stopnje seminarska naloga. Obseg,
metode in čas pisanja naj določijo šole II. stopnje same.
4. Na gimnazijah naj se pri izbiri seminarske naloge in izpitnega gradiva
upošteva, da morajo kandidati opravljati razen seminarske naloge in pismenega
dela zaključnega izpita še ustni izpit iz slovenščine ter še iz dveh učnih predmetov, ki morajo biti izbrani iz obeh učnovzgojnih predmetnih področij, se
pravi naravoslovno-matematičnega in družbeno-jezikovnega področja.
5. Na učiteljskih in vzgojiteljskih šolah je treba pri izbiri seminarske naloge upoštevati, da morajo kandidati opravljati razen seminarske naloge in
pismenega dela zaključnega izpita še ustni izpit iz slovenščine in še dveh različnih učnih predmetov.
6. Republiški sekretariat za šolstvo naj predpiše obrazce za vpisnico, zapisnik, spričevalo in drugo potrebno dokumentacijo v zvezi z zaključnim izpitom.
Da torej ne bi med šolskim letom vnašali spremembo v šoisko delo, je
Republiški sekretariat za šolstvo v skladu z mnenjem večine prisotnih udeležencev sklenil, da bo navodilo o minimalnih zahtevah za zaključne izpite v
šolah II. stopnje izdano že januarja 1964, veljalo pa bo od 1. septembra 1964
naprej, se pravi s prihodnjim šolskim letom. Tako bodo imeli učiteljski zbori
in učenci dovolj časa za prehod na novi način opravljanja zaključnega izpita.
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Republiški sekretariat za šolstvo je torej mnenja, da je v letošnjem šolskem
letu še potrebno obdržati dosedanji način opravljanja zaključnih izpitov, vzporedno z izboljševanjem šolskega dela pa je že letos treba zviševati zahtevnost
in raven zaključnega izpita. 2e v letošnjem šolskem letu je treba pri ocenjevanju pismene naloge bolj kot doslej upoštevati usposobljenost učencev za
pismeno izražanje. V zvezi z obrazložitvijo domače naloge pa so ucenci opozorjeni, da se pri odgovorih na zastavljena vprašanja ne bodo mogli omejiti samo
na gradivo, ki ga zajema tema za domačo nalogo, temveč bodo dolžni odgovarjati na vprašanja iz snovi celotnega predmeta, iz katerega je učenec prevzel
temo z domačo nalogo. To navodilo za opravljanje zaključnega izpita v letošnjem
šolskem letu do neke mere že predstavlja prehod na nov način opravljanja
zaključnega izpita.
O vsem tem je Republiški sekretariat za šolstvo obvestil vse šole II. stopnje
in za šolstvo pristojne upravne organe občinskih in okrajnih skupščin.
Predsednik Ivo Tavčar: Ali je poslanec tovariš Troha zadovoljen z
odgovorom? (Da.) Besedo ima poslanec Vinko Kobilica.
Vinko Kobilca: Zadnji čas, ko se precej razpravlja o statutih v
okviru občinskih skupščin oziroma občin, se v .zvezi s šolstvom često poudarjajo
materialni problemi; govori se o zagotavljanju sredstev v okviru finančnih
možnosti. Vprašujem oziroma prosim za pojasnilo glede tega, ali je možno
v okviru republike ustanoviti izravnalni sklad, ki naj bi urejal te odnose. Ob
razpisih mest v osnovnih šolah se dogaja, da odhajajo učitelji tja, kjer so materialne možnosti boljše. Mnenje je, da bi se mogle izravnavati te razlike iz samostojnega sklada pri republiki.
Če ugotavljamo osebni dohodek začetnika v različnih občinah, pridemo do
precej različnih podatkov: na dolenjskem sektorju je začetni osebni dohodek
učitelja 24 000 din, na drugi strani, v Logatcu oziroma više, pa že kar 28 000 din.
Zaradi tega pridemo do bistvenih razlik in s tem v zvezi do beganja učiteljev
iz ene občine v drugo. Če bi to dopuščali, se mi zdi, bi bilo ravno tako, kot je
navedel že nek drug govornik, ki je primerjal učitelje z armado: če bi bila
armada financirana v okviru občin, potem bi bila gotovo armada v močnejših
občinah oborožena z raketami, v šibkih občinah pa s cepci.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovariš Kobilca, zdi se mi da je to vprašanje,
ki ni oblikovano kot vprašanje, na katerega je možno dati konkreten odgovor,
ker je to vprašanje financiranja šolstva nasploh.
Prosil bi poslance za vprašanja, na katera bo možno neposredno odgovarjati.
Če namreč postavimo podobno vprašanje predstavniku Izvršnega sveta, bo začel
razpravo o celotnem sistemu financiranja šolstva. Na to bi vas samo opozoril.
Glede na ta postopek vprašam predstavnika Izvršnega svet, ali je možno na to
vprašanje odgovoriti danes, ali prihodnjič.
Ludvik Gabrovšek: Izvršni svet je že razpravljal o problematiki
financiranja šol in investicij za šolske namene. Gradivo je bilo obravnavano
s sklepom, da se pošlje Skupščini, tako da ga bo Skupščina lahko v najkrajšem
času v celoti obravnavala. Takrat bo možno tudi vprašanje, ki ga je zastavil
poslanec Kobilca, vsestransko obdelati in zavzeti stališča.
li*

164

Prosvetno-kulturni zbor

Predsednik Ivo Tavčar: Mislim, da je tovariš poslanec zadovoljen s
takim pojasnilom, da se to vprašanje obravnava v sklopu celotnega vprašanja
financiranja šolstva. (Da.) Tovariši, opozarjam, da so sedaj na dnevnem redu
vprašanja poslancev in še ne razprava o planu. Zato zadržite vsa tista vprašanja, ki jih imate pripravljena v okviru razpravljanja o planu, za razpravo
o planu.
Leo Fusilli: Glede obsežne problematike manjšinskega šolstva predlagam, da se vključi v plan dela našega zbora problematika manjšinskih šol
kulture nasploh; vprašam, ali je mogoče to vključiti v delovni načrt zbora že do
junija meseca 1964. leta.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, tovariš Poljanšek.
Miloš Poljanšek: Izvršni svet je obravnaval problematiko kulturne
dejavnosti in šolstva na področju italijanske in madžarske narodnosti in je
gradivo, ki ga bo obravnaval ta zbor, že ali pa bo v kratkem v Skupščini. Tako
se bo verjetno na enem izmed prihodnjih zasedanj obravnavala tudi problematika šolstva obeh manjšinskih področij.
Predsednik Ivo Tavčar: To vprašanje, tovariš poslanec Fusilli, je bolj
vprašanje predsedstvu zbora, kdaj bo in ali bo prišla na dnevni red tudi ta
problematika. O dnevnem redu smo že v začetku razpravljali, zdaj pa smo na
tem, da nekoliko natančneje določimo naš delovni načrt do počitnic. Na vsak
način bomo skušali tvojo željo upoštevati, da se vnese v dnevni red ene izmed
sej Prosvetno-kulturnega zbora tudi kulturno življenje narodnih manjšin na
ozemlju Slovenije .
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
Predsednik Skupščine je poslal našemu zboru predlog družbenega plana,
da da o njem svoje mnenje. Hkrati s predlogom družbenega plana smo prejeli
še obširno dokumentacijo, med drugim o oceni družbenega razvoja, o vprašanjih investicij ter še posebej poročila o republiških skladih. V zvezi s tem
bi vprašal, ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k
predlogu družbenega plana.
Prosim tovariša Ludvika Gabrovška, člana Izvršnega sveta, za dodatno
obrazložitev.
Ludvik Gabrovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi samo na
kratko prikazati nekatera osnovna izhodišča in nekatere osnovne proporce v
predlogu družbenega plana SR Slovenije za 1964. leto. To bo morda olajšalo
razpravo, da se pri obravnavanju posameznih vprašanj ne bi izgubila z vidika
medsebojna povezanost in prepletenost raznih činiteljev, ki so pomembni in ki
na ta ali oni način vplivajo na gospodarski kot tudi na splošni družbeni
razvoj.
Cilji in naloge vsakoletnega družbenega plana morajo izhajati neposredno
iz pogojev, ki so bili ustvarjeni v preteklem obdobju. Zato je treba pri sestavi
plana predhodno spremljati in čimbolj podrobno analizirati dosežene pozitivne
rezultate kot tudi zaviralne momente v preteklem obdobju. Izvršni svet* je v
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ta namen posredoval Skupščini za razpravo o družbenem planu 1964. leto mnogo
bogatejše in mnogo bolj vsestransko zajeto gradivo kot v prejšnjih letih.
To gradivo sestavljajo: ocena družbenega razvoja v letu 1963; predlog
družbenega plana za leto 1964, tekstualna dokumentacija k predlogu družbenega
plana; tabelarna dokumentacija k predlogu družbenega plana; prikaz o delovanju vseh skladov v SR Sloveniji v letu 1963 z načrti trošenja sredstev
skladov v letu 1964.
Prikaz o skladih lahko štejemo deloma kot gradivo za obravnavanje družbenega plana, deloma kot gradivo za obravnavanje republiškega proračuna.
Ob tem bi želel podčrtati dejstvo, da je bil v predlogu družbenega plana za
leto 1964 kot tudi pri drugih, pravkar navedenih materialih, storjen značilen
premik, ki se kaže v močnejšem upoštevanju tako imenovanih negospodarskih
dejavnosti oziroma družbenih služb in to bolj kot v kateremkoli preteklem letu.
Čedalje bolj se namreč uveljavlja spoznanje, da napredek na področju šolstva,
znanosti, kulture, zdravstva ter socialnega varstva lahko bistveno pripomore
k skladnejšim odnosom v celotnem družbenem razvoju, in da s krepitvijo teh
služb oziroma teh dejavnosti neposredno ali posredno pospešujemo učinkovitost
proizvajalnih sil, močnejšo gospodarsko rast, povečujemo narodni dohodek in
s tem tudi pogoje za splošni dvig blaginje prebivalstva.
Izvršni svet je letos z namenom, da bi bilo področje družbenih služb v
družbenem planu skladneje upoštevano, še posebej zadolžil ustrezne republiške
sekretariate, da najtesneje sodelujejo z Zavodom SR Slovenije za gospodarska
planiranje kot osnovnim sestavljalcem predloga družbenega plana. Izvršni svet
se pri tem zaveda, da je ta premik šele začetek skladnejšega upoštevanja taka
imenovanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v družbenih planih,
zlasti pa tega, da bo potrebno izboljšati metodo zajemanja statističnih podatkov
s področja družbenih služb, brez katerih si le težko zamislimo ustrezno analizo
doseženih uspehov in dobro utemeljeno argumentacijo za solidno načrtovanje.
Ce preidem na nekatera osnovna izhodišča za sestavo družbenega plana,
ki bi jih bilo v obravnavi plana vsekakor upoštevati, bi bila to v glavnem
naslednja:
1. Ugodna gospodarska gibanja, ki so se začela delno že leta 1962 in se
nadaljevala tudi v leTu 1~963, in to na vseh področjih gospodarske aktivnosti.
Ugodno gibanje gospodarstva je spremljal tudi dinamičen razvoj osebne in
investicijske potrošnje, ki sta celo presegli s planom predvideno raven in kar
je zelo važno, na osnovi povečane proizvodnje.
Ugoden razvoj gospodarstva v zadnjem obdobju ima svoj izvor v smernicah
gospodarske politike, ki jih je sredi leta 1962 nakazal IV. plenum CK ZKJ in
ki so se nanašale predvsem na močnejše uveljavljanje samoupravljanja, na
izpopolnitev gospodarskega sistema, na stimulacijo delovnih organizacij za dvig
produktivnosti in na močnejšo orientacijo proizvodnih organizacij na izvoz.
Ker ima zelo uspešen razvoj gospodarstva v letu 1963 potemtakem svoio družbeno in ekonomsko podlago, ker se z vrsto konkretnih ukrepov predvideva
v planu še nadaljnja izpopolnitev našega gospodarskega sistema, smemo upravičeno pričakovati, da se bo tudi v letu 1964 nadaljevalo ugodno gibanje gospodarstva.
2. Na temelju take ocene gibanja gospodarstva v letu 1963, na temelju
obstoječih in novih proizvajalnih zmogljivosti ter materialnih in družbenih pogojev, ki vplivajo na rast proizvodnje, kot so povečanje produktivnosti, zapo-
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slenost, kakor tudi povečanje obsega zunanje trgovinske izmenjave, predvideva plan:
— porast družbenega bruto proizvoda od 1584 milijard v letu 1963 na 1754
milijard v letu 1964 ali v indeksu 110,9;
— porast družbenega proizvoda od 708,8 milijarde v letu 1963 na 783,6
milijarde v letu 1964 ali v indeksu 110,5;
— porast narodnega dohodka od 649 milijard v letu 1963 na 716,6 milijarde
v letu 1964 ali v indeksu 110,4.
3. Tretje osnovno izhodišče: v skladu s porastom narodnega dohodka se
predvideva porast osebne potrošnje od 328 milijard v letu 1963 na 365,1 milijarde v letu 1964, kar pomeni porast v indeksu na 111,3. S tem bi se nadaljeval
intenzivni razvoj osebne potrošnje kot bistveni činitelj celotnega gospodarskega
in družbenega razvoja. V okviru predvidenega povečanja skupne osebne potrošnje bo v letu 1964 možno povečati celotno maso osebnih dohodkov za
okoli 18'%. Povišek se bo trošil deloma na račun porasta števila zaposlenih,
ki se bo, kot predvideva plan zvišalo za 3i0/o; deloma za porast osebnih dohodkov
na osnovi dviga produktivnosti, ki bo po predvidevanjih plana porasla za 9%>;
deloma pa za porast povprečnih_ osebnih dohodkov v iznosu 6'% zaradi plansko
predvidenega porasta življenjskih stroškov. Povprečni osebni dohodki naj bi
rastli v negospodarskih dejavnostih v približno enakem razmerju kot v gospodarskih.
4. Kar zadeva investicijsko dejavnost, predvideva plan — to je četrto tako
izhodišče — da bi se naložbe v osnovna sredstva povečale v letu 1964 za okoli
10 do 11 °/o. V tem okviru naj bi se glede na razporeditev sredstev in potreb
po skladnem razvoju v glavnem ohranilo razmerje med gospodarskimi investicijami in investicijami v družbeni standard, ki se je gibalo v zadnjih letih okoli
razmerja 65 : 35. Podrobnejšo plansko predvideno razporeditev sredstev za investicije v družbeni standard, ki nas predvsem zanimajo, kaže naslednja slika.
Investicije v družbeni standard bodo porastle od 60 milijard v letu 1963
na 66,5 milijarde v letu 1964. To pomeni v indeksu na 110,8. Od tega se predvideva za stanovanjsko izgradnjo v 1964. letu 40 milijard, kar pomeni v indeksu
porast na 110,6 nasproti letu 1963 za komunalno dejavnost 7,4 milijarde, kar
pomeni v indeksu porast na 117,5 v primerjavi z letom 1963. Za kulturno, prosvetno in socialno dejavnost 18 milijard, kar pomeni v primerjavi z letom 1963
porast z indeksom 108,8.
Preden bi nadaljeval, naj navedem še nekaj drugih osnovnih izhodišč, ki so
osnova za predlog družbenega plana. Menim, da bi bilo prav, da nakažem
vprašanja, ki se lahko in ki so se že pojavljala v razpravah o predlogu družbenega plana glede zgoraj navedenih osnovnih proporcev.
Prvo tako vprašanje bi bilo, ali ni predvideni porast družbenega bruto
dohodka v indeksu 110,9 glede na ugodno gibanje gospodarstva v letu 1963
prenizko ocenjen in ali ne bi kazalo predvideti večji porast, da bi se s tem
izognili nenačrtnemu koriščenju eventualno ustvarjenega večjega dohodka.
Mnenje sestavljalcev predloga družbenega plana in mnenje Izvršnega sveta
kot predlagatelja plana je, da so s planom zastavljeni tako visoki zahtevni
cilji in naloge, da bo njegovo izpolnitev mogoče zagotoviti le, če bo celotna
družbena skupnost z izpopolnjevanjem družbenih pogojev in z družbenimi plani
na vseh stopnjah ustvarjala ugodno ozračje in pogoje za razvoj, če se bodo
delovne organizacije samostojno in smotrno vključevale v skupne napore za
dvig produktivnosti dela in za racionalno gospodarjenje, pa naj bo to na
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področju gospodarstva ali na področju družbenih služb. Družbeni plan bi le tako
prenehal biti samo delo strokovnih planskih organov in politično izvršilnih
teles, in bi le tako postajal čedalje bolj sredstvo za usmeritev razvoja na osnovi
čimbolj poglobljenih vsestranskih analiz na vseh ravneh družbenega samoupravljanja.
Drugo tako vprašanje bi bilo, ali razmerje 65 : 35 med investicijsko izgradnjo v gospodarstvu in investicijsko izgradnjo v družbenem standardu ustreza
razvitosti republike Slovenije in ali ne bi bilo primerno že v planu za leto 1964
izboljšati to razmerje v korist investicij v družbeni standard.
Tu bi moral najprej omeniti, da se je tak odnos izoblikoval v zadnjih letih
deloma iz objektivnih, deloma iz subjektivnih razlogov. Upoštevati je namreč
treba, da so v obdobju pospeševanja izvoza in razvijanja produktivnosti bile
nujne določene investicije v rekonstrukcijo in modernizacijo podjetij z zastarelimi proizvajalnimi sredstvi — in teh je v Sloveniji precej — da so bile
nujne znatne investicije v promet, ki izrazito zaostaja za splošnim gospodarskim
razvojem.
Upoštevati je treba dalje, da je občinam po dosedanjih predpisih le v
skromni meri mogoče najemati posojila iz bančnih sredstev za investicije v
prosvetno-kulturni dejavnosti. Pretežko je breme anuitet za odplačevanje kratkoročnih posojil ob visokih obrestih. Zaostajanje v investicijah se zato pojavlja
zlasti v gospodarsko manj razvitih komunah. Ponekod postaja zavlačevanje
gradnje osnovne šole že politični problem. Naj navedem za primer občini
Cerknica in Zagorje. V obeh občinah stoji že dve ali tri leta grobo zgrajena
nova šola. Dograditi je pa ne morejo. Občini sta pripravljeni prispevati za to
vsa razpoložljiva sredstva, ki pa za dograditev ne zadostujejo. Pripravljeni sta
najeti tudi posojilo pod ugodnejšimi pogoji — take možnosti pa ne najdeta.
Takih občin je več. Kot sem že omenil, bo vaš zbor v kratkem dobil obsežnejše
poročilo o problemih financiranja in investicij na področju šolstva, z argumenti
vred. Ze sedaj je v teku akcija Zveznega sekretariata za prosveto in kulturo,
da se vsaj delno omogoči sprememba predpisov za dajanje posojil za izgradnjo
v kulturno-prosvetni dejavnosti. Republiški Izvršni svet je na svoji zadnji seji
zavzel stališče, da je ta problem treba rešiti vsaj za ekonomsko zaostale' občine
v Sloveniji še pred rešitvijo v zveznem merilu, čeprav sprva v skromnejšem
obsegu.
Z druge strani pa je treba priznati, da zaostajamo v investicijah za šolstvo
tudi v nekaterih razvitejših občinah, čeprav so dani objektivni pogoji za ustrezno
reševanje teh vprašanj.
V mnogih primerih se 10 ®/o prispevek iz osebnega dohodka, ki se avtomatsko vključuje v sklad za šolstvo in ki je namenjen predvsem za investicije,
uporablja v znatni meri za kritje izdatkov za osnovno dejavnost. V organih takih
občin je premalo prodrlo načelno stališče, da so investicije v prosveto in kulturo
sestavni del celotne investicijske politike za skladen razvoj v občini.
Navedena dejstva seveda vplivajo na globalni odnos 65 : 35. Izven dvoma
pa je, da bo vsaj v Sloveniji kot najrazvitejši republiki v sedemletnem planu
treba' predvideti izboljšanje tega odnosa proti razmerju 60 :40. Prizadevanja
za dosego takega razmerja bodo morala iti v dveh smereh: spremeniti v organih
upravljanja prepričanje, da so investicije v gospodarstvu primarnega, v prosveti
in kulturi, v zdravstvu in socialnem varstvu pa sekundarnega pomena, in
razširiti spoznanje o nujnosti skladnejših programov investicij. Na drugi strani
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pa bo treba s predpisi, oziroma z določenimi instrumenti omogočiti, da bo
investiranje na omenjenih področjih lažje izvedljivo.
Tretje vprašanje se nanaša na pokazatelje gibanja osebnih dohodkov. To
vprašanje je čisto konkretno načel odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov vašega zbora. Gre za to, ali bo možno v negospodarskih dejavnostih
doseči porast osebnih dohodkov za 9 do 10 '°/o, kot se to predvideva za področje
gospodarskih dejavnosti, zlasti če se upošteva porast proračuna za okoli 8%,
v skladih pa za nekoliko več.
Po posvetu z odborom Izvršnega sveta za družbeni plan bi dal naslednje
pojasnilo: Vsi zgoraj navedeni pokazatelji so globalna predvidevanja, ki bodo
imela v posameznih panogah in tudi v posameznih delovnih organizacijah zelo
različno dinamiko. Bistven element porasta osebnih dohodkov v gospodarskih
organizacijah je povečanje produktivnosti dela.
Na področju negospodarskih dejavnosti se ne oblikujejo sredstva za osebni
dohodek samo iz proračuna, marveč v čedalje večji meri iz drugih virov, med
katerimi je zelo važen zlasti dohodek od storjenih uslug, pogodbenih odnosov
in podobno ali pa tudi od racionalnejše organizacije dela.
Kolikor se ocenjuje porast realnega osebnega dohodka v gospodarstvu
z 9 do 10%, predstavlja 8% povečanje proračuna hkrati tudi nekako spodnjo
mejo povečanja osebnih dohodkov — mišljeno seveda zopet v globalu. Dinamiki
porasta osebnih dohodkov na obeh področjih bi se potemtakem zbliževali.
Eno od zelo pomembnih izhodišč predloga družbenega plana je vloga izvoza.
Pri tem ne gre toliko za vprašanje uravnoteženja zunanjetrgovinske bilance,
kot pa za to, da se v pospeševanju izvoza vključujemo v mednarodno delitev
dela. Z vstopom naših podjetij na mednarodno tržišče pa se s čedalje večjo
ostrino postavlja vprašanje kvalitete izdelka in produktivnosti dela, kar terja
modernizacijo proizvodnje. Modernizacija proizvodnje pa je zelo zapleten proces,
ki zahteva povečano stopnjo mehanizacijo, hitro uvajanje avtomatizacije, veliko
število visoko izobraženih strokovnih kadrov in tudi tesno povezavo z razvojem
raziskovalnega dela.
Moramo priznati, da je prav vprašanje povečanja udeležbe naših proizvajalnih podjetij v mednarodni delitvi dela zaostrilo vprašanje strokovnih kadrov
in vključevanje raziskovalnega dela v proizvodnjo, ki pa se seveda nanaša na
vsa podjetja, ne samo na tista, ki izvažajo.
V planu za leto 1964 je zato tej problematiki posvečena večja pozornost
kakor v kateremkoli planu iz prejšnjih let. Dejstvo, da naše politične organizacije, kot so Zveza komunistov ter Socialistična zveza delovnega ljudstva, kot
tudi družbene in gospodarske organizacije, zlasti sindikati, postavljajo v zadnjem času v ospredje vprašanje strokovnih kadrov in raziskovalnega dela, nam
zagotavlja, da bo prepričanje o važnosti investicij v kadre in investicij v znanstveno delo prodrlo do sleherne delovne organizacije. Družbeni plan za 1964. leto
j p iz tega vidika prvi kvalitetni premik v tej smeri.
Tovarišice in tovariši poslanci! Dolžan sem obvestiti vaš zbor o stališču
odbora Izvršnega sveta za družbeni plan glede spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov ter stališč, ki jih je sprejel odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov vašega zbora.
Odbor je pri dopolnjenem predlogu plana upošteval, skoro lahko rečem,
vse spremin j evalne in dopolnilne predloge k besedilu predloga plana. Odbor
za plan je mnenja, da spremin je valni in izpopolnjevalni predlogi bistveno izboljšujejo besedilo predloga plana predvsem v tem smislu, da je treba področje
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gospodarskih in družbenih dejavnosti upoštevati v planu na bolj skladen način.
S spremembami v prečiščenem in izpopolnjenem besedilu, ki ga je pripravil
odbor za družbeni plan Izvršnega sveta, se strinja tudi Izvršni svet.
V imenu Izvršnega sveta prosim vaš zbor, da pretrese predlog družbenega
plana in s svojimi mnenji in predlogi pripomore k nadaljnjemu izboljšanju
besedila, ki ga bo potem Izvršni svet posredoval Skupščini Socialistične republike Slovenije v dokončno sprejetje.
Predsednik Ivo Tavčar: Poročilo odbora našega zbora ste že prejeli,
zato prosim poročevalca odbora še za ustna pojasnila k temu poročilu. Prosim
tovarišico Trudo Zoher!
Truda Žoher: Po 148. členu Ustave Socialistične republike Slovenije
obravnava republiški družbeni plan Republiški zbor enakopravno z Gospodarskim zborom. Isto določbo ima tudi 9. člen začasnega poslovnika Skupščine
Socialistične republike Slovenije. Ta dva zbora sta torej pristojna za sprejemanje družbenega plana.
Po 160. členu ustave SR Slovenije ima vsak zbor pravico, da obravnava
predloge zakonov, družbenega plana, proračuna ali druga vprašanja s področja
drugega zbora ali da da glede tega predloga ali vprašanja zbor svoje mnenje,
če posega predlog oziroma vprašanje tudi v njegovo pristojnost.
Enako določbo ima tudi 3. odstavek 5. člena začasnega poslovnika našega
zbora.
Predsednik Skupščine SR Slovenije je poslal našemu zboru predlog družbenega plana v razpravo. Temu razpravljanju je posvečena današnja seja našega
zbora, ki bo dal pristojnima zboroma svoje mnenje in stališča o predogu družbenega plana.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je razpravljal o predlogu družbenega pl&na na seji dne 9. in 13. decembra 1963 in sprejel določena
mnenja in stališča. Prejeli ste poročilo odbora, v katerem so ta mnenja in stališča
navedena. Da bi prišla ta mnenja in stališča bolj do izraza, je odbor tudi predlagal konkretno novo besedilo k predlogu družbenega plana.
O predlogu družbenega plana pa niso razpravljali samo odbor našega zbora,
ampak tudi odbori drugih zborov, predvsem odbori Republiškega zbora, ki z:
Gospodarskim zborom predlog plana tudi sprejema. Seveda so tudi v teh odborih predlagali razne spremembe in dopolnitve, ki sta jih zbirala odbor za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in odbor za
družbeni plan in finance Republiškega zbora. Ta dva bosta namreč kot pristojna
odbora poročala vsak svojemu zboru. Odbora sta imela seje od ponedeljka do
včeraj in na podlagi predlaganih amandmajev sta pripravila prečiščeno besedilo
predloga plana. Na teh sejah so sodelovali tudi predstavniki Izvršnega sveta,
tako da prečiščeno besedilo dejansko pomeni predlog plana, ki ga predlaga
Izvršni svet. Prečiščeni predlog je enoten, ker ga morata sprejeti oba zbora v
enakem besedilu. Pri končni formulaciji besedila so sodelovali tudi predstavniki
našega zbora in so upoštevane spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagaL
naš odbor.
Zaradi potrebe po enotni stilizaciji besedila in določenemu razmerju glede
vsebine snovi pa so bile nekatere naše formulacije deloma spremenjene ali pa
skrajšane. V besedilo so bile vnesene tudi nekatere dopolnitve, o katerih smo
sicer razpravljali, nismo jih pa konkretno predlagali kot amandmaje k besedilu.
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Tako so bili pri usklajevanju predlogov odborov, zlasti odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in odbora za prosveto in
kulturo Republiškega zbora, vnesene v novo besedilo družbenega plana tele
spremembe in dopolnitve:
Predlog za spremembo 4. odstavka na 1. strani uvodnega dela je bil sprejet.
Prav tako je bil sprejet spreminjevalni predlog k zadnjemu odstavku na
2. strani, s tem, da je odpadel le zadnji stavek predlagane dopolnitve.
K 3. strani besedila plana — poglavje »Pogoji za družbeni razvoj-« je odbor
predlagal dve spremembi oziroma dopolnitvi, ki sta bili obe sprejeti.
Na 4. strani je pri 4. točki sprejet dopolnilni predlog odbora, ki skupaj s
sprejetim predlogom odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora predstavlja novo besedilo četrte točke, ki se glasi: »Razvoj dejavnosti družbenih
služb je pomemben pogoj za hitrejšo in skladnejšo gospodarsko rast in splošni
napiedek družbe. Zato bo potrebno v letu 1964 povečati napore in materialna
sredstva za razvoj dejavnosti na področjo raziskovalnega dela, šolstva, stanovanjskega in komunalnega gospodarjenja, kulture, zdravstva in socialnega dela.
Na teh področjih bo treba pospešiti razvoj novih odnosov, ki rastejo na
temelju dohodka in njegove delitve po delu ter samoupravljanja, in hitreje
urejati vprašanja, ki nastajajo z novim položajem teh delovnih organizacij.«
Predlagana dopolnitev 3. odstavka na 5. strani je bila sprejeta, le da je
besedo »obravnav« nadomestila beseda »priprav«.
V poglavju »Družbeni standard in družbene službe« so bile sprejete spremembe in dopolnitve k 1. in 2. odstavku 2. točke, ki sta jih predlagala odbor
našega zbora in odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora. Prva dva
odstavka druge točke na 17. strani se tako glasita:
»2. Na področju šolstva bo treba vzgojni in izobraževalni sistem bolj prilagoditi potrebam družbenega in ekonomskega razvoja. Uspešno izvajanje te naloge naj zagotovi povečane naložbe ter pravilno usmerjanje in smotrno izkoriščanje sredstev. Zlasti je treba skrbeti za vzdrževanje in obnovo šol s primernimi
dozidavami in prenovitvami, izpopolnitvijo opreme, ter omogočiti sodobnejši
pouk. V osnovnem šolstvu naj bi z gradnjo novih šol povečali kapacitete predvsem v mestih, industrijskih in drugih večjih središčih, tako da bi začeli postopno prehajati na pouk v eni izmeni in tudi na celodnevno bivanje učencev
v šoli. Ob tem ne bi smeli zanemariti problema tiste mladine, ki še vedno ni
deležna vzgojno-izobraževalnega procesa na popolnih osemletkah. Prouči naj se
tudi možnost za brezplačno oskrbo v osnovni šoli učencev z učbeniki, v prihodnjem letu pa naj bi se začelo ukrepati za postopno uresničitev tega cilja.
Posebno pozornost je treba posvetiti tudi reformiranju šol za izobraževanje
učiteljev osnovnih šol, tako da bodo usposobljeni za izpolnjevanje vzgojnoizobraževalnih nalog, ki jih zahteva reformirana osnovna šola.«
Upoštevanje spreminjevalnih predlogov našega odbora in odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora je spremenilo tudi besedilo tretjega odstavka na 18. strani, tako da se glasi:
»Nesorazmerje med številom kadrov, ki jih dajejo sredstva strokovne šole
ter višje in visoke šole, je postalo resna ovira za hitrejše napredovanje gospodarstva in družbenih služb. Zato je v letu 1964 zlasti potrebno širiti omrežje
poklicnih, tehniških in drugih ustreznih šol za gospodarstvo in družbene službe.
Zagotoviti je treba osnovne materialne potrebe tega šolstva in hkrati urediti
način financiranja. Treba je tudi pospešiti reformna prizadevanja na področju
strokovnega izobraževanja in čimprej sprejeti potrebne predpise za uresni-
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■čevanje reforme. Ustanovitelji gimnazij naj zagotove potrebna sredstva za izboljšanje njihove materialne osnove, da bodo zagotovljeni vsaj minimalni pogoji
za verifikacijo. Gospodarske organizacije in družbene službe naj pospešeno
ustanavljajo in razvijajo same ali pa s sodelovanjem drugih ustreznih delovnih
organizacij in zbornic centre za strokovno izobraževanje.«
Dopolnilni predlog našega odbora k temu odstavku je upoštevan v dopolnjenem besedilu tretjega odstavka v poglavju »Produktivnost dela in osebna
potrošnja« in se glasi: »Hiter razvoj gospodarstva v naslednjih letih je mogoč
samo na podlagi kakovostnih sprememb. Zato je treba skrbeti za izobraževanje
strokovnih kadrov in njihovo smotrnejše vključevanje v proizvodnjo. Posebno
pozornost je treba posvetiti vzgoji in štipendiranju kadrov iz neposredne proizvodnje, v statutih delovnih organizacij pa naj se zagotove pravice in dolžnosti
delavcev do načrtnega in trajnega izobraževanja, uredi položaj službe za izobraževanje, štipendiranje in kreditiranje. Bolj kot doslej je treba uvajati v proizvodnjo izsledke raziskovalnega dela in vključevati raziskovalne organizacije v
proučevanje in reševanje problemov kvalitete, tehnoloških postopkov in organizacije dela.
Oba spreminjevalna predloga našega odbora k 6. in 7. odstavku na 18. strani
sta bila upoštevana. S sprejetjem spreminjevalnih predlogov odbora za prosveto
in kulturo Republiškega zbora k 5. odstavku na isti strani, je novo besedilo
plana, ki se nanaša na področje visokega šolstva, takole formulirano: »V
visokem šolstvu naj bi se nadaljevalo z utrjevanjem močno razširjene mreže
visokošolskih zavodov. V ta namen je treba skrbeti za nadaljnje izboljšanje
materialnih in kadrovskih pogojev zlasti tistih šol, ki so ob naglem razvoju v
tem zaostale. Sole in drugi zainteresirani činitelji naj bi si tudi prizadevali za
izboljšanje pogojev izrednega študija oseb, ki so v stalnem delovnem razmerju
in poskrbeli za izboljšanje razmer pri štipendiranju študentov.
Študij na višjih in visokih šolah naj se še nadalje ureja po sodobnejših
načrtih z namenom, da bi od fakultete v večji meri kot doslej zadovoljevale
potrebe po kvalificiranih strokovnjakih raznih strok in stopenj. Reformo visokošolskega študija pa spremlja še vrsta težav in problemov ter bi bilo zato treba
v letu 1964 temeljito oceniti uspehe in neuspehe na tem področju in najti najracionalnejše rešitve.«
Predlagana sprememba in razširitev 4. točke na strani 19. je po uskladitvi
s predlogom odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora ter predstavnikom Izvršnega sveta dobila naslednjo formulacijo: »5.. Družbeno-politične
skupnosti naj v skladu z zviševanjem življenjske ravni in kulturnih potreb občanov razvijajo kulturno-prosvetne dejavnosti in z ustrezno delitvijo sredstev
zagotove njihovo gmotno osnovo. Smotrno medobčinsko sodelovanje in združevanje sredstev ter strokovna in delovna povezava istovrstnih delovnih organizacij lahko pomembno pospešijo rast kulturnih dejavnosti. Kulturni, prosvetni
in umetniški zavodi naj posvete posebno pozornost izdelavi statutov in programov, ki so podlaga za hitrejše uveljavljanje samoupravnosti teh institucij
in delitve dohodka po delu.
V letu 1964 naj bi razvijali predvsem tiste kulturno-prosvetne dejavnosti,
ki zadovoljujejo najširše kulturne potrebe, zato naj bi povečali prizadevanja za
kakovostni dvig radijskega in televizijskega programa ob sočasni razširitvi
omrežja, bolj naj bi se zavzeli za solidnejšo in modernejšo organizacijo proizvodnje slovenskega filma ter intenzivneje obnavljali in modernizirali kinema-
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tografe, izboljšali naj bi delovanje vseh vrst knjižnic ter predvsem razvili in
utrdili matične knjižnice.
Varstvo kulturnih spomenikov naj se smotrno povezuje z ustreznimi urbanističnimi in turističnimi načrti. V prihodnjem letu naj se pravno uredi varstvo
narave.
Bolj kot doslej je treba podpreti temeljno dejavnost osrednjih kulturnih in
umetniških institucij, omogočiti večjo razstavno dejavnost muzejev in galerij
ter pospeševati gledališka, koncertna in druga gostovanja, ki naj bi omogočila
širšemu občinstvu dostop do pomebnih kulturnih dobrin.
Vsi zavodi naj bi zlasti še povečali skrb za kulturno vzgojo občinstva.«
Glede na odborovo pripombo k razmerju med gospodarskimi investicijami
in investicijami v družbeni standard v zadnjih treh letih, je bilo tudi delno
preformulirano besedilo 2. odstavka na strani 23, ki se zdaj glasi:
»V skladu s povečanjem družbenega proizvoda bi se naložbe v osnovna
sredstva povečala v letu 1964 za okoli 10—11 °/o. V tem okviru bi se glede na
razporeditev sredstev in potreb po skladnem razvoju v glavnem ohranilo doseženo razmerje med gospodarskimi investicijami in investicijami v družbeni
standard.«
K besedilu poglavja »Uporaba sredstev republiških skladov« odbor nima
k pripombam v svojem poročilu ničesar dodati, razen pri skladu za pospeševanje založništva, kjer meni, da je poleg popravka tiskovne napake »knjigoveštvo« namesto »knjigotrštvo«, treba določneje opredeliti politiko sklada in
uporabo njegovih sredstev.
Iz povedanega sledi, da so bile pri usklajevanju predlaganih sprememb in
dopolnitev predloga plana v glavnem upoštevane vse pripombe našega odbora,
bodisi v predloženi, bodisi v nekoliko spremenjeni in drugim pripombam prila-^
gojeni formulaciji.
Zato predlagam v imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da zbor pri dajanju mnenja k predlogu družbenega plana Socialistične
republike Slovenije za leto 1964 upošteva opisano dopolnjeno besedilo.
Predsednik Ivo Tavčar: Preden začnemo razpravljati o predlogu
plana, odrejam kratek odmor. Pred tem pa še opozarjam poslance, da bi se
pismeno priglasili k razpravi, kar bi nam omogočilo smotrnost razpravljanja;
sicer pa bo še vedno dana možnost, da se tudi ustno prijavljajo v teku razprave.
(Seja je bila prekinjena ob 10.50. Nadaljevanje seje ob 11.20.)
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima Ivan Bertoncelj.
Ivan Bertoncelj: Priglasil sem se k diskusiji zaradi treh problemov,
o planiranju kadrov, o izobraževanju delavcev v delovnih organizacijah in
o vprašanjih vodilnih kadrov v delovnih organizacijah.
V svojem referatu je predstavnik Izvršnega sveta močno poudaril, da bo
skladnost delovanja vseh sil — interpretiram namreč njegovo misel kot sem
jo razumel — omogočila, da bo plan, o katerem danes razpravljamo, izvršen.
Pri takem sodelovanju je izredno veliko činiteljev, eden izmed teh, ki je
najbolj važen so kadri. Gotovo je vsebina v materialu, ki smo ga dobili za
diskusijo o problematiki šol II. stopnje in izobraževanju strokovnih kadrov
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zelo v redu in dobro postavljena. Vprašanje pa je, kako bomo realizirali
oziroma konkretizirali posamezne postavke v navedenem materialu. Mislim
namreč na tisti del, ki govori o številu kadrov za posamezne gospodarske
panoge.
Zdi se mi, da je pri nas planiranje kadrov izredno šibka točka. Družbeni
plan je premalo konkreten in ne daje dovolj trdnih smernic, kako naj odhajajo absolventi osnovne šole v posamezne strokovne šole. O planiranju
kadrov na splošno zelo veliko govorimo od federacije, občin do podjetij.
Imamo sicer v praksi lepe primere, da so podjetja sama ustvarila svojo metodo
planiranja, vendarle moramo ugotoviti, da taka metoda ne more povsem ustrezati tudi drugim podjetjem. Več kot nujno je, da v letošnjem letu pričnemo z
izdelavo metode planiranja kadrov. Seveda pri tem ne gre, da bi planirali kader
za vsak posamezni poklic v republiškem merilu, za začetek bi zadostovalo, da
bi s tako metodo lahko vsaj v odstotkih opredelili koliko absolventov osnovnih
šol bodo za določeno leto sprejele oziroma potrebovale posamezne gospodarske
panoge. Če bi za začetek izvedli samo to bi za planiranje kadrov mnogo storili.
Brez plana kadrov ni mogoče zgraditi solidne šolske mreže, Znano je, da
je ta v marsikaterem okraju ali občini zelo problematična. V zvezi s tem
govorimo tudi o neugodnem številčnem razmerju med tehniki, inženirji in
poklicnimi delavci. Planiranje kadrov bi nam prav gotovo pomagalo popraviti
številčni odnos med posameznimi poklici, kar je za solidno perspektivno politiko
izobraževanja strokovnih'kadrov eden osnovnih pogojev. Ce tega ne bomo
storili pravočasno, bomo v bodoče zabredli še v večje težave kakor pa jih
imamo danes. Naslednji problem, ki je najtesneje povezan z izobraževanjem
strokovnih kadrov je usmerjanje mladine in odraslih v poklice. Republiški
zavod in ostali zavodi za zaposlovanje delavcev kakor tudi sekcija za poklicno
usmerjanje zelo težko vrše svoje naloge brez plana kadrov, saj se prav na
osnovi tega lahko izvršujejo tiste naloge, ki jih terja gospodarstvo v zvezi z
izobraževanjem strokovnih kadrov. Družba je za usmerjanje kadrov za posamezne panoge in poklice močno zainteresirana. In če se usmerjanje vrši po
zahtevah in potrebah družbe se ta vrši v skladu z razvojem gospodarstva. Poklicno usmerjanje more torej zadovoljevati tako družbene kakor tudi posebne
potrebe in želje vsakega posameznika.
Ponovno predlagam, da v letošnjem letu ustrezna strokovna skupina pripravi metodo planiranja strokovnih kadrov.
Drugi problem o katerem bi rad spregovoril so centri za izobraževanje
delavcev v delovnih organizacijah. Številke kažejo, da število centrov dovolj
hitro ne raste, da se tudi ustrezno ne poglablja delo v obstoječih centrih. Verjetno so za to najrazličnejši vzroki. Lahko trdim, da vzroki niso v koncepciji
kakšni naj centri bodo, ker so mnoga podjetja dejavnost centrov močno razvila
in so se pokazali v praksi vidni rezultati. Statistika sicer prikazuje število centrov, toda vprašanje je, če gre povsod tudi za ustrezno kvaliteto. Zdi se, da bi
bilo potrebno za razvoj centrov napraviti ustrezne ukrepe. Eden od prvih pa
bi moral biti večja pomoč republiških forumov, ki so za izobraževanje strokovnega kadra odgovorni. Pri tem bi morale sodelovati tudi vse okrajne zbornice in poskrbeti za ustrezno število kadrov ter njihovo usposobljenost za to
delo. Ko govorim o centrih za izobraževanje ne mislim samo na tiste, ki so v
gospodarskih organizacijah, pač pa tudi na centre v službah tj. občinah in
ostalih institucijah, ki sodijo pod pojem delovne organizacije. Cas bi bil, da se
sistematično izobraževanje organizira tudi v takih institucijah. Za razvijanje
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centrov za izobraževanje bo potrebno v večji meri pritegniti tudi pedagoške
službe, ki danes razen v enem okraju dovolj ne sodelujejo. Skratka, centre za
izobraževanje delavcev v delovnih organizacijah bo potrebno strokovno
podpreti.
Naslednji problem, ki sem ga že v začetku navedel je vprašanje izobraževanja vodilnih kadrov. O vodilnih kadrih so pri nas izdelane nekatere študije,
te kažejo, da je izobrazba in usposobljenost nekaterih vodilnih kadrov, izredno
nizka. Verjetno bi bilo dobro, če bi načeli koncept izobraževanja teh kadrov
v celoti in da bi se ena od teh institucij v republiki temu čimbolj načrtno
posvetila. Izobraževanje vodilnih kadrov sodi v poglavje celotnega izobraževanja pri nas. Parcialne študije objavljene v časopisih in raznih revijah potrjujejo, da je izobraževanje vodilnih kadrov pri nas izredno pereče in da zasluži
temeljito pozornost. Predlogi in študije dajejo različne zelo koristne sugestije,
ki lahko prav gotovo pripomorejo k temu, da bi v celotni koncepciji izobraževanja strokovnih kadrov bolj intenzivno razvijali in reševali tudi probleme
strokovnih kadrov.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec tovariš inž. Stane Potrč.
Inž. Stanislav Potrč: Dovolite mi, prosim, da dam pripombo k poročilu o predlogu družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964.
Na strani 4 tega poročila namreč odbor predlaga,naj bi v 6. odstavku na 8. strani
odpadel zadnji stavek, ki se glasi: »Visoke šole in delovne organizacije naj bi
v večji meri upoštevale, da je treba prvo stopnjo visokošolskega študija hitreje
razvijati kot doslej, ker je to eden izmed pomembnih načinov, kako čimprej
dobiti primerne strokovne kadre in izboljšati kvalifikacijsko strukturo v naših
proizvodnih in drugih delovnih organizacijah.«
Odbor je na svoji seji 9. decembra predlagal samo to, da se beseda »hitreje«
popravi v »intenzivneje«. V poročilu pa je razvidno, da sedaj odbor predlaga,
naj se ta stavek črta in namesto njega vstavi naslednje besedilo: »Vendar
reformo visokošolskega študija spremlja še vrsta težav in problemov; zato bi
bilo treba v letu 1964 temeljito oceniti uspehe in neuspehe na tem področju
in najti najracionalnejše rešitve.«
S črtanjem navedenega stavka in s tem dodatkom se ne bi strinjal, ker
skuša po mojem mnenju ta dodatek negirati potrebo po stopenjskem študiju.
Ce se je že odločilo za stopenjski študij, mu je treba dati najprej možnost, da
zaživi. Mislim, da s tem dodatkom, ki ga odbor predlaga, ne bi bila storjena
nikakršna usluga stopenjskemu študiju in s tem tudi ne našemu celotnemu
gospodarstvu. Potrebe gospodarstva in predvsem industrije so namreč narekovale stopenjski študij. Ne bi rad s tega mesta ponavljal vseh razprav, ki so pripomogle k reformi visokošolskega studija. Dotaknil bi se rad predvsem reforme
tehničnega študija.
Dejstvo je, da ravno v industriji primanjkuje predvsem operativnega in
raziskovalnega kadra. Namen reforme visokošolskega študija je zato bil, da
industriji da še ta dva profila strokovnjaka: prva stopnja operativca, tretja
stopnja pa raziskovalca oziroma znanstvenika. Imel sem priložnost, da se
osebno spoznam s strukturo strokovnega kadra v nekaterih zahodnoevropskih
industrijsko razvitih deželah, predvsem v Zahodni Nemčiji. Tam nastopajo v
industriji poleg tehnikov povsod še inženirji, ki odgovarjajo nekako našim prvostopenjskim inženirjem, in diplomirani inženirji, enaki našim drugo-stopenjskim
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inženirjem. Razmerje med enimi in drugimi najbolje ilustrira anketa Zveze
nemških inženirjev (FDI) za Zahodno Nemčijo, ki je naslednja: če vzamemo
faktor diplomiranih inženirjev kot 1, potem je faktor za inženirje prve stopnje
2,5, za tehnike pa 1,5.
Po isti anketi zaposlujejo posamezne panoge inženirske strokovnjake v
naslednjih odstotnih razmerjih: rudarstvo inženirjev prve stopnje 64,5%, diplomiranih inženirjev 35,5'%, železarne prvostopenjskih inženirjev 68,3% in 31,7
diplomiranih inženirjev, kovinska predelovalna industrija 70,8 % inženirjev
in 21,2% diplomiranih inženirjev, jeklogradnja 81,3% inženirjev in samo
18,7% diplomiranih inženirjev, strojegradnja z ladjedelništvom in proizvodnjo
vozil 70,4% inženirjev in 25,6% diplomiranih inženirjev, elektriško gospodarstvo 60,6% inženirjev prve stopnje nasproti 39,4% diplomiranih inženirjev,
elektrotehnika 75,2 % inženirjev nasproti 24,8 % diplomiranih inženirjev, gradbeništvo 71,5% inženirjev nasproti 28,5% diplomiranih inženirjev, kemija 52,5
inženirjev nasproti 47,5 diplomiranih inženirjev, tekstil 69,4% inženirjev nasproti 30,6% diplomiranih inženirjev, promet in obveščanje 60,3% inženirjev
nasproti 39,7% diplomiranih inženirjev, javna uprava 55,5 % inženirjev nasproti
44,1% diplomiranih inženirjev, raziskovanje in izobrazba 28,2% inženirjev
nasproti 71,8% diplomiranih inženirjev.
Številke zgovorne govore, katere vrste kadrov so v industrijsko razvitih
deželah najobičajnejše. Tudi naša industrija v tem ne more biti izjema, kar
dokazujejo razne ankete gospodarskih zbornic ter društva inženirjev in tehnikov.
Posebno pereč je problem operativnih kadrov, to je prvostopenjskih inženirjev v industrijsko razvitih področjih, kot je to na primer mariborsko. Prvostopenjski študij na visokošolskih zavodih v Mariboru je v svoji kratkotrajni
dobi več kot upravičil pričakovanja, saj se je preko 80% vseh diplomantov
vključilo v industrijo oziroma gospodarstvo.
Zato se mi zdi neumestno črtanje zadnjega stavka v 6. odstavku na strani
18, ki predvideva še hitrejši razvoj prvostopenjskega visokošolskega študija
kot najprimernejši način, da se našim proizvodnim ter delovnim organizacijam
zagotove potrebni strokovni kadri. Zdi se mi napačno, da želi odbor ta stavek
črtati samo zaradi prestopanja celih generacij na drugo in celo tretjo stopnjo na
ljubljanski univerzi. Take tendence so za gospodarstvo zelo škodljive, ker se
bo po petih do sedmih letih študija pojavil zopet samo en inženirski profil,
in sicer najviše usposobljen, to je, za projektantska ter študijskoraziskovalna
dela, medtem ko za kooperativo zopet ne bo strokovnjakov. Posledice takega
sistema vzgoje inženirjev so nam že znane in so bile v glavnem v tem, da so
se taki inženirji izogibali operativi in težili k tako imenovanim kabinetnim
službam. To nam kaže tudi primer iz Zagreba, kjer je precej diplomiranih
inženirjev, ki se sploh nočejo vključiti v proizvodnjo in so tako rekoč na
spisku brezposelnih, medtem ko posebno industrijsko razviti okraji, kot je na
primer mariborski, inženirskih strokovnjakov skoraj niso dobivali.
Crtanje zadnjega stavka na 18. strani predloga družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964 bi torej pomenilo odrekanje podpore
stopenjskemu študiju. Kolikor se pojavljajo težave pri stopenjskem študiju
in še posebno pri prvostopenjskem, je vzrok v glavnem dejstvo, da še niso bile
izkoriščene vse možnosti, ki jih stopenjski študij nudi.
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Ivo Tavčar: Za besedo je prosil poslanec Kajetan Kovic.

Kajetan Kovic: Spregovoril bi nekaj besed o financiranju šolstva in
še posebej o zgradbah nekaterih naših šol. V predlogu plana za leto 1964 se
govori z vidika republike, logično, predvsem o visokem, strokovnem, posebnem
in manjšinskem šolstvu, do katerega ima sklad za šolstvo tudi svoje obveznosti.
O osnovnem šolstvu, osemletkah, ki so vendarle osnova, iz katere vse izhaja, pa
se mi zdi, da je nekoliko manj govora, oziroma vsaj manj konkretnega; to
velja zlasti za odstavek, ki govori, da je treba zagotoviti večje možnosti občinam in občinskim ter medobčinskim skladom za šolstvo za najemanje posojil
pri bankah, s čimer bi bila omogočena hitrejša in boljša gradnja novih šolskih
prostorov.
V pojasnilu, ki nam ga je danes dal predstavnik Izvršnega sveta, je bilo
opozorjeno, da so bile dosedanje relacije občina-banka glede teh investicij precej
neprijazne; občine često niso mogle najemati kreditov za gradnjo šol zaradi
pogojev, pod katerimi so banke dajale pretežno kratkoročne kredite z visokimi
obrestmi. Govora je bilo tudi o spremembi predpisov, ki bodo glede tega delno
izdelani v zveznem merilu, in mislim, da bi bilo treba to stvar rešiti čimprej,
zelo temeljito in radikalno, ne samo delno. Nedvomno, mislim, da je pozitivno
tudi pojasnilo, da bo SR Slovenija še pred zveznim predpisom poskrbela v
tem pogledu za nekatere, zlasti ekonomsko zaostale občine.
Čeprav bomo v tem zboru v kratkem govorili o šolstvu in o financiranju
šolstva in bomo verjetno takrat o teh stvareh lahko določneje sklepali, se mi
vseeno zdi, da se stanje ne bo kdo ve kako popravilo, zlasti ne na našem podeželju, če bomo ostali samo pri zelo splošnih formulacijah.
V predlogu plana je govora tudi o tem, da naj bi se zlasti v mestih in v
večjih središčih zgradil dodaten šolski prostor. Potrebe so sicer res zelo velike,
vendar so v mestnih občinah marsikdaj tudi finančne možnosti nekoliko večje.
V občini Radgona, v kateri sem bil izvoljen v ta zbor in ki sodi med zaostale
občine v Sloveniji, je vprašanje šolskih prostorov in materialnega stanja šolstva
zelo pereče. Ves čas po osvoboditvi ni bila tam zgrajena nobena šola. Marsikatere zgradbe so stare, ker izvirajo še iz stare Avstrije in so v obupnem stanju.
Pretekli mesec smo si nekaj takih šol ogledali in verjemite mi, da bi vsaka
sanitarna inšpekcija, ki bi našla podobne prostore v kakem gostinskem lokalu,
te zapečatila. Mi pa nič ne storimo in puščamo, da se v takem prostoru naši
otroci učijo dan za dnem. Pouk seveda ne more biti tak, kot bi moral biti, da
o zdravstvenem stanju sploh ne govorim. Resnično bi bilo nujno nekaj storiti,
da se to stanje popravi.
Mislim, da bi se s tem vprašanjem morali ukvarjati in po debati v Skupščini sprejeti tudi konkretne sklepe, ki bi v nekem smislu pomenili tudi pritisk
na banke, tako, da bi res prišlo do možnosti najemanja posojil. Zlasti zaostale
občine tega same ne bodo mogle rešiti. Vprašanje je nujno in ga je treba
radikalno rešiti, ker se stanje iz leta v leto slabša. V nasprotnem primeru bomo
čez nekaj let še vedno pred istim problemom, ki pa bo za razliko od sedanjega
zahteval neprimerno več stroškov; zdaj pa bi se še marsikaj dalo rešiti tudi z
manjšimi sredstvi, z adaptacijami itd.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Bojan
Černjavič.
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Bojan Černjavič: Govoril bi o nekaterih vprašanjih v zvezi z visokošolskim študijem. Z ustanavljanjem visokošolskih zavodov v Mariboru v letih
1959 do 1961 se je v Sloveniji začela izvajati reforma visokega šolstva. Ti zavodi,
ki so nastajali zaradi splošnih potreb po visokokvalificiranih kadrih, so že danes,
čeprav so šele pred dobrimi dvemi leti iz njih izšli prvi diplomanti, opravičili
svoj obstoj. Prerasli so meje mariborskega okraja ali vzhodne Slovenije in
postali splošno slovenski.
V zadnjem času se je zanimanje zanje močno povečalo tudi v drugih
republikah. Skupaj z ljubljansko univerzo dopolnjujejo in vežejo naše omrežje
v celoto. To se kaže posebno pri vpisu na nekatere zavode v najnovejšem času.
Po stanju v začetku letošnjega leta je na univerzi v Ljubljani bilo vpisanih
66 °/o študentov iz ljubljanskega in 10'°/o iz mariborskega okraja, na mariborskih
zavodih pa je bilo 63 °/o iz mariborskega in 14«/o iz ljubljanskega. Procent
Mariborčanov se je na mariborskih zavodih z novim šolskim letom z novinci
zmanjšal na 56,0/o. Zato je upravičeno, da republika omogoča njihovo delovanje,
kot je razvidno iz delitve sredstev republiškega sklada za šolstvo.
Mariborski visokošolski zavodi so prinesli pozitivne spremembe v strukturo
študentov v Sloveniji. Večji je dotok študentov iz družin z manjšimi osebnimi
dohodki in ta je povzročil tudi spremembe v socialni strukturi študentov v
prid delavcev in kmetov. Takšen socialni sestav, ki je značilen že od začetka
dela teh zavodov, se bistveno ni spremenil tudi pri vpisanih novincih v letošnjem študijskem letu. Spremenjen sestav študentov je bil pogojen s posebno
fiziognomijo mariborskih šol. Sole sedaj delujejo na I. stopnji visokošolskega
študija in dajejo specializirano praktično znanje ter usposabljajo svoje diplomante za določena delovna mesta v gospodarstvu in družbenih službah. Cas
študija je razmeroma kratek; študentje, ki so se na te šole vpisali iz ustreznih
srednjih strokovnih šol in so količkaj prizadevni, diplomirajo navadno v dveh
in pol letih, študentje, ki so se vpisali iz gimnazije, pa diplomirajo pri primerni
prizadevnosti v treh letih.
Po podatkih 1. marca letos je od 307 diplomantov odšlo 271 v prakso,
36 pa jih nadaljuje redni študij na drugi stopnji. Iz tega sledi, da te šole
trenutno ne rušijo, temveč pomagajo ustvarjati ustrezno razmerje med tehničnimi kadri s srednjo, višjo in visoko izobrazbo, ki ga naše gospodarstvo
in družbene službe rabijo.
Dokaz temu je tudi letošnji vpis novincev-rednih študentov, ki se na
vseh visokih šolah glede na predizobrazbo giblje od 40 do celo 80 °/o gimnazijcev.
Ta vpis kaže določene pozitivne razvojne tendence, da se absolventi srednjih
strokovnih šol po končani soli pretežno zaposlijo in da število vpisanih z neustrezno šolo ali brez formalne šolske izobrazbe danes ni več pomembno. Temu
vpisu je treba prilagoditi tudi učne programe.
Te ugotovitve podpira tudi anketa, ki jo je višja ekonomsko-komercialna
šola v Mariboru izvedla med 400 diplomanti ekonomskih srednji šol letnika
1961/62, ki so na ekonomski šoli obiskovali redne oddelke, torej ne oddelke
za odrasle. Po tej anketi se je od 400 anketirancev takoj po končani ekonomski
srednji šoli zaposlilo 310, 71 jih nadaljuje študij kot redni študentje na ekonomski fakulteti ali ekonomsko-komercialni višji šoli, 50 pa jih nadaljuje
študij kot izredni študentje na teh šolah. Tukaj se je pokazala tudi določena
tendenca, ker je 111 diplomantov, ki trenutno nimajo možnosti za nadaljevanje
študija, niti redno, niti kot izredno, bi pa v perspektivi želeli nadaljevati študij.
12
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Študentje, ki se na višjo šolo vpišejo že z določeno prakso, so za to šola
dvakrat interesantni. Prvič, ker prinesejo s seboj že določene delovne izkušnje
ter šola njihovega znanja ne gradi na novo, temveč ga samo še dopolnjuje, razširja ter mu daje tudi določen teoretičen okvir. In drugič, ker s svojimi
izkušnjami, ki jih uporabljajo pri študiju, spodbujajo šolo, da tesno sodeluje
s prakso, z gospodarskimi organizacijami, z združenji, z vzgojnimi društvi,
zbornicami itd., ne samo pri sestavljanju in dopolnjevanju učnih programov,
njihovem aktualiziranju in izpopolnjevanju šolskih kadrov, temveč tudi pri
uvajanju' takšnih oblik dela, ki predavanja v šoli močno približujejo praksi,
npr. številne ekskurzije v gospodarske organizacije, predavanja in vaje v
gospodarskih organizacijah, pogosta predavanja zunanjih strokovnjakov v šoli,
šolska praksa, uporaba sodobnih učnih pripomočkov, poudarek na seminarskem
načinu študija, ustrezna preskrba študentov z učnimi knjigami, skripti itd.
Na podlagi tega bi podčrtal tole mnenje: idealno bi bilo, če bi vsi študentje, ki se vpišejo na prvo stopnjo visokošolskega študija, pred vpisom imeli
za seboj nekaj prakse v gospodarskih organizacijah in družbenih službah. Naše
izkušnje kažejo, da bi pa perspektivno kazalo postaviti kot imperativ določeno
delovno dobo v gospodarstvu in družbenih službah med prvo in drugo stopnjo,
posebno pa še med drugo in tretjo stopnjo visokošolskega študija. To se danes
še ne dogaja in imamo precejšnje število diplomantov druge stopnje, ki takoj
brez ustrezne prakse v gospodarstvu, nadaljujejo študij na tretji stopnji.
Le v stalni povezavi z gospodarstvom bodo iz šole izšli takšni profili
kadrov, ki jih naše družbeno življenje potrebuje. Mariborske višje šole iščejo
vedno tesnejše stike z gospodarstvom; kot eno takšnih oblik so začeli ustanavljati klube svojih diplomantov in vsako leto v januarju in februarju organizirati krajše postdiplomske seminarje zanje. Na teh se diplomantom aktualizira znanje, diplomanti pa šoli posredujejo svoje ugotovitve in izkušnje
delovnih mest, ki jih zasedajo v praksi. Tako postajajo diplomanti šol ena
izmed tesnih vezi med šolo in prakso.
Specifičnost mariborskih visokošolskih zavodov so tudi tako imenovani izredni študentje. (V preteklem študijskem letu je bilo 2238 rednih in 4592 izrednih študentov, letos pa se je jeseni vpisalo 945 rednih in 1540 izrednih
novincev.) Za razvoj mariborskih visokih šol so ti bili in bodo pomemben činitelj, ker pomenijo za šole stalno povezavo šole s prakso. Za šole že v začetku
niso več izredni študentje v klasičnem pomenu besede. Zanje uporabljamo
termin »študentje v stalnem ali rednem delovnem razmerju«, ker je način
njihovega študija zelo približan študiju rednih študentov. Je namreč prav tako
skupinski kot pri rednih študentih, šole pa so z njimi v stalni povezavi preko
svojih sekcij študentov v delovnem razmerju, ki so raztresene po vsej Sloveniji.
Višja agronomska jih ima 5, višja pravna 3, višja tehnična 5 — eno celo v
Pulju — pedagoška akademija 2, višja ekonomsko-komercialna šola pa 12 sekcij.
V okviru teh sekcij se vršijo seminarji o posameznih predmetih, ki jih
vodijo strokovnjaki iz kraja, v katerem je sedež sekcije. Profesorji višjih šol
na sedežih predavajo, razlagajo in tolmačijo posamezna težja poglavja in dajejo
navodila za študij. Sole preskrbujejo sekcije s potrebnimi učnimi pripomočki,
na sedežih sekcij se vršijo konzultacije in razgovori med zastopniki šole,
profesorji in študenti. V primeru ustreznega števila prijavljenih kandidatov,
ki so skupinsko preštudirali določeni predmet, se vršijo na sedežih sekcij tudi
izpiti; prav tako tudi vpisi in v primeru večjega števila kandidatov tudi
sprejemni izpiti.

4. seja

179

Koristi takih metod dela so številne. Z vidika šole se študij teh študentov
skrajša, zmanjšuje se osip teh študentov zaradi stimulacije v organiziranem
študiju in dosega tesna povezava s prakso v raznih krajih Slovenije. Studentu
pa pomeni to pomoč pri študiju in prihranek pri izdatkih za vožnjo in za bivanje
v kraju, kjer je sedež šole in kjer naj bi bili izpiti. Za gospodarske organizacije
pa to pomeni, da bo njihov delavec zahteval manj izrednih dopustov, torej
pomeni prihranek pri delovnih urah, kar se odraža v storilnosti takšnega študenta in s tem posredno tudi na dohodkih gospodarske organizacije.
Vendar bomo, če se vrnemo k številkam, opazili določeno nesorazmerje.
Do 1. novembra letos je na mariborskih višjih šolah diplomiralo 365 rednih
in 256 izrednih študentov. Če upoštevamo na eni strani metode dela z izrednimi
študenti in na drugi tempo in dobo študija teh študentov, ki se navadno ob
normalnih dveh in pol, treh letih raztegne na 4 leta, vidimo, da so ti študentje
tudi za mariborske visokošolske zavode v nekem smislu še vedno izredni.
Tukaj bi rad podčrtal svoje drugo mnenje. Izredni so za šolo, ker pomenijo
pri enakih sredstvih, ki jih je šolski sklad dodelil po merilih, ki so enaka za
vse, ki pa niso upoštevala specifičnih oblik izrednega študija, dodatno obremenitev za šolo in s tem zmanjševanje osebnih dohodkov kolektiva in dodatno
delovno obremenitev za posameznika. Ne bom pri tem razpravljal, zakaj je
kolektiv na to pristal, ali zaradi altruizma ali pa želje po afirmaciji šole in
kolektiva. Izredni so pa tudi zato, ker študirajo pogosto v zelo težkih pogojih.
Njihov status ni opredeljen v pravilnikih in statutih njihove delovne organizacije. V svoji delovni organizaciji niso deležni razumevanja ter morajo pogosto
prikrivati, da v prostem času še študirajo na višji ali visoki šoli. Ne morejo
dobiti niti najmanjših dopustov za opravljanje izpitov, za študij, seminarje,,
niti sredstev za učbenike, potne stroške in podobno. Ne moremo sicer govoriti,
da je to pravilo, ker so delovne organizacije, ki na različne načine spodbujajo
člane svojega delovnega kolektiva k nadaljnjemu študiju in izpopolnjevanju.
Omenjeno velja le za tiste delovne organizacije, v katerih se sedanje strokovno
in vodilno osebje boji konkurence bodočih strokovnjakov; število takih organizacij je pa še vedno preveliko. Izredni študentje sicer prispevajo mariborskim
šolam določen prispevek za kritje splošnih stroškov,- ki jih imajo te šole z
njimi. Ta prispevek znaša od 6000 do 12 000 din letno za študenta in je simboličen, pomeni le tesnejšo navezavo študenta na šolo, ne pa kritja vseh stroškov, ki jih ima šola z njim.
Zato menim, da je v perspektivni politiki treba izhajati iz naslednjih
vidikov: Prvič, izredni študij je le oblika strnjenega študija, ki se čedalje
bolj približuje rednemu študiju. Kot takšen je za družbo pomemben in potreben,
ker ne pomeni prekvalifikacije, temveč le dokvalifikacijo in boljšo usposobitev
delavca za določeno delovno mesto. Zato naj bi ga družba podpirala tudi
preko politike skladov za šolstvo. In drugič, na uspehu izrednega študija so
zainteresirani šola, študenti in delovna organizacija. Zato je treba preiti na
sofinanciranje. Sola, oziroma sklad za šolstvo naj nosita stroške povezave
šole s študenti, kot je omenjeno zgoraj, delovne organizacije po stroške seminarjev, tečajev, vaj, inštrukcij v sedežih sekcij in drugih krajih. Da pa bodo
tudi študentje materialno zainteresirani, naj nosijo stroške učbenikov, izgubo
na osebnih dohodkih zaradi izrednih dopustov in podobno. Takšni principi naj
bi prišli do izraza tudi v statutih delovnih organizacij.
Omenjenih problemov mariborskih visokošolskih zavodov nisem omenil
iz lokalističnih tendenc, temveč, ker menim, da se bosta pojavljala povsod,
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kjer težimo k podobni organizaciji študija. Omenil sem ju zato, ker, potrjujeta
pravilnost reforme visokega šolstva.
Ze v kratkih dveh letih je praksa potrdila koristnost tristopenjskega študija.
Če se torej danes polemizira o tristopenjskem študiju, ne more biti govora, ali
je potreben ali ne, ker ga je afarmirala že sedanja praksa; govorimo lahko le
o organizaciji takšnega načina študija. Po našem mnenju moramo izhajati iz
enotnosti izobraževalnega sistema v naši republiki. Tri stopnje so dejstvo in
potreba. Vsaka od njih je zaključena celota, vse skupaj pa morajo zagotoviti
možnost izobraževanja za razne profile. Govorimo lahko, kakšen bo prehod
iz ene stopnje na drugo, kje bo glede na potrebe republike organizirana samo
prva stopnja študija, kje prva in druga stopnja, kje prva, druga in tretja
stopnja in kje eventualno samo druga in tretja. Gre za določeno specializacijo
med visokošolskimi zavodi za odpravljanje nepotrebnih dupliranj, to je istovrstnih specializacij na raznih šolah v naši republiki, torej s tem v zvezi za
racionalizacijo dela.
To je moje tretje mnenje. Specializacijo naj bi koordiniral družbeni organ.
Zato so potrebni materialni pogoji, ki naj bi jih reševal, oziroma pomagal
reševati republiški sklad za šolstvo, ter kadrovski pogoji, ki so stvar samostojnih
zavodov samih. Informiram vas lahko, da smo tudi na tem področju dosegli
v Mariboru določen napredek. Medtem ko je bilo razmerje med stalnimi in
honorarnimi učitelji po ustanovitvi šol 1960. leta 1:4, je 1. novembra letos to
razmerje 1 : 1,57 (63 stalnih in 99 honorarnih učiteljev), čeprav pomenijo
stalni učitelji za šolo večjo finančno obremenitev pri sredstvih, ki so dodeljena po
določenih objektivnih merilih. Vendar bodo šole zaradi vsakodnevne povezave
s prakso vedno vztrajale na določenem številu kvalitetnih honorarnih učiteljev.
Ze na podlagi teh treh mnenj, ki sem jih navedel, lahko v celoti podpiram
prognoze ali smernice, ki so glede razvoja visokega šolstva prišle do izraza v
predlogu družbenega plana, oziroma še bolj v njegovi obrazložitvi, tj. tekstualnem delu dokumentacije k predlogu družbenega plana. Prav tako podpiram
dopolnitve in spremembe, ki jih je formiral odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov našega zbora z željo, da bi pristojni republiški sekretariat
in upravni odbor Republiškega sklada za šolstvo upoštevala ta mnenja pri
svoji nadaljnji politiki.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Janez Svajncer.
Janez Švajncer: Svojo razpravo želim navezati na tisti del zaključkov v poročilu o nekaterih problemih financiranja investicij v letu 1964,
kjer je govora o dejavnosti družbenih služb in njihovem prispevanju k večanju
produktivnosti in vključevanju v mednarodno delitev dela.
Predvideno je, da bi v kmetijstvo vložili v prihodnjem letu 2 milijardi dinarjev investicijskih sredstev. V kmetijstvu smo šele v zadnjih letih dosegli
določene uspehe, ki so bili poprej iz objektivnih razlogov neprimerno manjši
kot v industriji. Poraja pa se vprašanje, ali smo že storili dovolj za vzgojo
članov delovnih kolektivov kmetijskih organizacij. Vložena sredstva se bodo
polno obrestovala le v primeru, če bomo imeli razen strokovnjakov v kmetijstvu
tudi dovolj, kvalificiranih in sploh sposobnih delavcev. Gre za splošno razgledanost in kulturno raven kmetijskega delavca. Že vsa leta poudarjamo, da bi
morali izboljšati stanovanjske -razmere, delavcev v kmetijskih gospodarstvih,
vendar je, bilo na tem področju'narejeno premalo. Ustrezno ;urejeni stanovanjski
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prostori bi nedvomno ugodno vplivali na razvoj kmetijskega delavca in njegove
družine, saj vemo, da mnogi delavci kmetijskih kombinatov in zadružnih gospodarstev še vedno stanujejo v bivših viničarijah, ki ponekod že razpadajo.
Znaten napredek v razgledanosti kmetijskega delavca in v njegovem odnosu
do samoupravljanja je dosežen na nekdanjih izrazito viničarskih območjih Ljutomer, Ormož in Gornja Radgona. Tam vlagajo skladno z večanjem gospodarskih zmogljivosti sredstva za strokovno usposabljanje in za gospodarski ter
kulturni napredek neposrednih proizvajalcev.
Pereče vprašanje je prav tako neustrezna zasedenost podeželskih osnovnih
šol. V izrazito kmetijskih občinah poučujejo v višjih razredih osnovnih šol
učitelji, ki so usposobljeni za razredni pouk. Zaradi tega predmetni pouk ni
tak, kot bi moral biti, hkrati pa zaradi tega primanjkuje učiteljev na nižji
stopnji osnovne šole. Medtem ko je osnovna šola doživela temeljito reformo,
pa v tej šoli še vedno poučujejo ljudje, ki jih usposablja in vzgaja nereformirano učiteljišče s svojim prenatrpanim predmetnikom in premajhnimi možnostmi za oblikovanje osebnosti. Razen tega so naša učiteljišča v zadnjih letih
sprejemala tudi dijake, ki se za učiteljski poklic niso odločali zavestno. Na
učiteljišče so prišli, ker drugje niso dobili štipendije, ali pa niso bili sprejeti
zaradi slabših učnih uspehov.
Predlagam, da bi kmetijska gospodarstva investirala več sredstev kot doslej
v načrtno strokovno in splošno izobraževanje delavcev v proizvodnji. Družba
naj poveča svojo skrb za skladen razvoj osnovnega šolstva ne glede na gospodarsko razvitost ali nerazvitost komun. Predvideno reformo učiteljišča naj bi
pričeli uresničevati z novim šolskim letom. Skrb za izobraževanje kmetijskega
delavca in zlasti še kmečke mladine bi morala biti ena izmed glavnih nalog
političnih in drugih družbenih organizacij, saj bi bilo to lahko ena izmed posebno uspelih oblik političnega dela.
In še vprašanje o razvoju radijske in televizijske mreže v Sloveniji. Vsak
peti prebivalec Slovenije ima možnost poslušati radijske oddaje. Razveseljivo
je, da je veliko število radijskih sprejemnikov tudi na podeželju, kjer je v
mnogih primerih radio edini posredovalec kulturnega in zabavnega življenja
zlasti kulturnih dosežkov naše družbe. Radijska in televizijska mreža pa še
vedno ni tako razširjena, kot bi bilo potrebno in to zlasti v krajih, ki imajo
zaradi geografskih specifičnosti slab sprejem. To so kraji v nižjih legah hribovitega območja. Sprejem jim je mogoče posredovati le z nadaljnjim razširjanjem pretvornikov in oddajnikov. Prvi koraki v tej smeri so bili že storjeni
in je tako z izgradnjo oddajnika na Pohorju precej dobro povezana vsa Slovenija. V nadaljnji izgradnji bo treba zagotoviti še nadomestne pretvornike
oziroma oddajnike, ki so potrebni v primeru morebitnih okvar sedanjih naprav.
Poleg tega pa bo treba še okrepiti sedanjo mrežo oddajnikov, da bo lahko sleherna hiša sprejemala domač program. Poslušanje oziroma gledanje tujega
programa v obmejnih krajih prinaša v miselnost naših ljudi tuje vplive. To
velja posebno za televizijo, saj je domača še vedno eksperimentalna in ima
manj programa kot televizija v sosednih državah. Naložba v radijsko in televizijsko dejavnost je utemeljena zlasti še zato, ker daje največ možnosti pri
neposrednem izobraževanju in posredovanju kulturne zabave velikemu številu
ljudi. Sedanja sredstva, ki jih ustvarja RTV Ljubljana z naročninami in ekonomsko-propagandno službo, ne zadoščajo za nadaljnje širjenje in izpopolnjevanje tehničnih naprav. Delna rešitev bi bila v povečanju naročnine, kar je
zaradi velikih stroškov z oddajami in vzdrževanjem naprav ekonomsko povsem
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utemeljeno; vendar zavod sam ne more ustvarjati sredstev za investicije. Družba
naj bi zato v prihodnje prispevala določena sredstva v ta namen.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ciril Cvetko.
Ciril Cvetko: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
Prosvetno-kulturnega zbora naše Skupščine je v razpravi o družbenem planu
za leto 1964. smatral za potrebno, da 4. točko predloga razširi in konkretizira.
Ni dvoma, da je navedena točka v novi obliki precej boljša od prvotne zasnove,
vendar pa so še vedno ostala problematična nekatera mesta, ki utegnejo tudi
v novi formulaciji izzveneti dokaj deklarativno. Na primer, zaključni odstavek
4. točke predloga družbenega plana se po redakciji odbora glasi takole:
»Vse ustanove naj bi zlasti povečale še skrb za kulturno vzgojo občinstva.«
Bežna konfrontacija te formulacije in dejanskega stanja bi verjetno dala
naslednji rezultat. V procesu našega družbenega razvoja je odnos družbe do
kulture odrejen predvsem v odnosu komune do kulture. Komuna je tista osnovna
celica, ki v principu in nato tudi konkretno omogoča občanom tako ali drugačno prosvetno, kulturno in umetniško oblikovanje ter udejstvovanje. No,
nobena skrivnost ni, da je v sedanji strukturi dajatev ali bolje rečeno delitve,
procent, namenjen kulturi, v upadanju. Mnogo je komun, ki so iz leta v leto
večale svoje dohodke, ki pa niso v enakem razmerju večale tudi sredstev, namenjenih za kulturo. In tako je absolutna vsota, ki se daje za kulturo, sicer
iz leta v leto večja, v procentualnih odnosih pri delitvi dohodkov pa vse manjša.
Ne bi hotel trditi, da je taka delitev posledica končne redakcije proračuna, ker
kulturne politike ni vodil svet za kulturo, temveč svet in ob njem še več drugih
faktorjev. Hočem reči le, da izvirajo tu mnoge težave, da je treba zato kulturi
zagotoviti v bodoče zadosten odstotek celotnega dohodka, ker je sedanji
očividno premajhen, in končno, da je potrebno dosedanjo prakso pri sestavljanju
družbenih planov korigirati. Zakaj in v kakšnem smislu?
Govorimo o povečani skrbi za kulturno vzgojo občinstva. Kdo je tisti, ki
naj omogoči oziroma poskrbi za intenzivnejšo vzgojo? Kulturni delavec, umetnik,
oziroma širše gledano, kulturne ustanove in kulturni delavci sami, ali pa
morda komuna? Ni nobenega dvoma, da so kulturni delavci sami in ustanove
nad vse zainteresirani za širšo in intenzivnejšo dejavnost, saj se dobro zavedajo,
da brez zaledja, brez odjemalcev ne morejo eksistirati. Vendar sta njihova angažiranost in volja do dela premalo. Prodor kulture v široke ljudske mase je
kompleksno vprašanje, ki se je doslej zmotno preveč prepuščalo kulturnim
ustanovam in kulturnim delavcem samim, saj zahteva na eni strani sistematično in široko aktivnost tako Socialistične zveze, kot tudi sindikatov in drugih
političnih organizacij ter njihovo čvrsto povezavo s kulturnimi ustanovami,
strokovnimi združenji in kulturnimi delavci sploh, na drugi strani pa materialne pogoje, dvorane, instrumente, opremo itd.
V tesnem sodelovanju naštetih organizacij, forumov, kulturnih ustanov in
kulturnih delavcev, bi morali čimprej začeti reševati mnoga in zelo pereča
vprašanja kadrovskega, organizacijskega, materialnega, programskega in morda
še kakšnega značaja, ki spadajo k povečani skrbi za kulturno vzgojo občinstva.
Nobenega dvoma namreč ni, da bi se s sistematičnim reševanjem tega kompleksnega vprašanja razvozi j al danes nadvse kompliciran sklop nerešljivih
problemov, ki so med seboj izredno odvisni.
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S sistematičnim posredovanjem kulturne vzgoje bi lahko zmanjšali skrbi
okrog umetniškega naraščaja, rešili nešteto kadrovskih vprašanj, ki se zdaj
pojavljajo v precejšnji ostrini, spravili s poti problem organizatorjev kulturnih
prireditev itd. Vse seveda pod pogojem javnega, idejno, programsko in kadrovsko čvrstega in materialno zadostnega izhodišča.
Gledano iz zornega kota glasbene umetnosti, kot ene izmed vej kulturnih
dejavnosti, se v sklopu vprašanj, ki spadajo k povečanju skrbi za kulturno
vzgojo, pojavljajo predvsem naslednja vprašanja: kdo npr. danes pri nas vodi
politiko štipendiranja bodočih glasbenikov? Iz prakse vemo, da jih štipendirajo
komune, filharmonije, opere, radijske postaje itd., vse več ali manj brez točno
določenih obojestranskih obveznosti. Absolvent akademije sklene po dokončanem študiju službeno razmerje v filharmoničnem orkestru, v operi, sprejme
mesto urednika v radijski postaji, ali profesuro v šoli. Njegovo nadaljnje
nastopanje, sodelovanje pri koncertih, namreč solističnih, za kar se je vzgajal
morda dolgih 15 let in za kaj je družba dala milijone dinarjev, njegovo izpopolnjevanje postane naenkrat privatna stvar. Čeprav talentiran, od koncertnega
nastopanja ne more živeti, ker pri nas, razen v Ljubljani, kjer je sicer situacija
precej specifična in bo potrebno o njej prej ali slej podrobneje in posebej
spregovoriti, ni tolikšne intenzitete koncertnega življenja, da bi mlademu umetniku omogočala redno koncertno udejstvovanje. Nasprotno, to življenje je
brez pravega sistema, prepuščeno samo sebi in po vsem nekoordinirano.
Prištejmo k vsemu temu še dejstvo, da imajo na osnovi raznih konvencij
in dogovorov v večjih kulturnih centrih pred domačimi izvajalci čestokrat
prednost tudi povsem anonimni tuji umetniki, ki prihajajo k nam in si tu
pridobivajo potrebno izvajalsko prakso, in hkrati se nam odpre vrsta problemov, ki so v najtesnejši zvezi s šhoko kulturno vzgojo občinstva:
— nujen je namreč plan štipendiranja;
— vprašanje razvoja in udejstvovanja mladega umetnika ne more biti privatna stvar njega samega;
— kakor smo zaščitili domač film in domačo proizvodnjo sploh, tako bo
treba zdaj v bodoče resno in čimprej premisliti, kako zaščititi reproduktivnega
umetnika, ki je v tej, večkrat prehudo poudarjeni komercialni fazi našega
kulturnega razvoja, prepuščen na milost in nemilost organizatorjem glasbenega
življenja. Se posebej velja to vprašanje za mlade umetnike, ki komaj stopajo
na pot svoje afirmacije;
— v katerem planu in v katerem predračunu so predvidena sredstva za
večje število kulturnih središč, za njihovo normalno funkcioniranje, za adaptacije, za notranjo opremo, za nabavo instrumentarija itd. Zelo malo spodbudna
in glede na jasno formulacijo zadnjega odstavka 4. točke, dokaj problematična
je ugotovitev, da sta v planu republiških gospodarskih investicij za leto 1964.
omenjena le RTV Ljubljana in adaptacija Slovenske akademije znanosti in
umetnosti. Za nobeno drugo kulturno ustanovo pa ni predvidena niti tako
skromna postavka. Podobno je seveda s plani in predračuni naših komun.
Kako torej povečati skrb za kulturno vzgojo, kako doseči tolikokrat poudarjeno ravnotežje med intelektualnim in emocionalnim, ki omogoča formiranje
celovite osebnosti. Bilo bi naivno misliti, da lahko sredstva, ki so sedaj določena
za kulturne ustanove in kulturno dejavnost, zadoščajo in omogočajo intenzivnejše delo. Poleg tega je materialna osnova mnogih naših kulturnih zavodov,
ki jih štejemo za centralne republiške ustanove in ki imajo za kulturo v republiki resnično tak pomen, izredno skromna, do kraja zastarela, nefunkcionalna.
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Začnimo kar pri Operi in Drami v Ljubljani, sprehodimo se do Maribora
in končajmo spet z Ljubljano, z Akademijo za glasbo! Saj je pravi čudež, če
se v takih pogojih sploh more odvijati nemoteno umetniško in vzgojno delo
ter dosezati celo določene uspehe. Vzemimo za primer le Akademijo za glasbo.
V starem resnično dotrajanem poslopju z desetimi učilnicami in 220 m2 skupne
površine, brez pomožnih prostorov, brez laboratorijev, brez dvoran za vežbanje
orkestra, zbora in opernega studija, vzgaja ta naš največji glasbeni zavod
216 slušateljev v vseh treh študijskih stopnjah. Preprost račun pove, da prihaja
torej na enega študenta naše akademije 1 m2 učnega prostora, kar je v povsem
neprimerljivem razmerju npr. s Sarajevom, ki razpolaga z učnimi prostori
18 m2 na študenta.
Ali torej mogoče oporekati, da kvaliteta pouka v neprimernih učilnicah,
v razmetanih dvoranah od Mestnega doma do kleti Slovenske filharmonije in
Viteške dvorane v Križankah, kjer mora zavod gostovati, ne more biti takšna,
kakršna bi lahko bila in da je zlasti ogrožen študij na I. stopnji. V vseh
navedenih pogojih je otežkočeno že normalno funkcioniranje kulturnih ustanov,
dvakrat problematična pa je misel in izvedba onega odstavka 4. točke, kjer
je podčrtano, da je treba zlasti pospeševati gledališka, koncertna in druga
gostovanja, ki naj bi omogočila širšemu občinstvu dostop do pomembnih
kulturnih dobrin. Doslej so bila, vsaj na glasbenem področju, taka gostovanja
preveč slučajnostna in več ali manj improvizirana, kar ni prispevalo k oplojevanju in dvigu lastne kvalitete. Ni dvoma, da je za uspešnost vsakršnega
izmenjavanja poleg navedenih činiteljev spet merodajna komuna, ki hoče ali
pa tudi ne, da postane izmenjava kulture ob siceršnjih splošnih ugodnih pogojih bistveni sestavni del njenega družbenega življenja.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Jože Tiran.
Jože Tiran: Moj predgovornik je že nekoliko nakazal stvar, o kateri
mislim tudi jaz govoriti. Pregled sklada za negospodarske investicije mi narekuje, naj opozorim vas in vse prizadete, da so dvorane oziroma poslopja, v
katerih se odvija kulturno življenje, v skrajno slabem stanju, večinoma brez
sanitarij, brez kurjave in podobno, tako da ni mogoče misliti, da bi se kulturno
in drugo, tudi družabno življenje razvilo na višjo stopnjo, dokler tega ne bomo
popravili.
Zelo lepo je, da dajemo za Trg revolucije, ki bo naš ponos, skoraj milijardo
in pol, toda zelo hudo je slišati, da je bila recimo včeraj temperatura v Drami
le 5° C zaradi dotrajanega kotla in centralne kurjave in da ni predvidena niti
tista dotacija oziroma subvencija, ki bi vsaj obstoječe razmere vzdrževala, da
bi delo normalno teklo.
Ker piše v predgovoru, da bo dokončna razdelitev sredstev sklada vendarle
še obravnaval odbor sklada, upam in apeliram, naj bi se ponovno proučila
tista poslopja in tiste stvari, ki so nujne, da bi se obdržalo vsaj obstoječe stanje,
dokler ne bo mogoče tudi za to najti primernejših in boljših prostorov.
Predsednik Ivo Tavčar: Na vrsti je poslanec Stojan Batič.
Stojan Batič: Dovolite, da omenim problem likovne integracije v
naših novih stanovanjskih naseljih, javnih zgradbah, otroških igriščih in parkih.
Naša družba vlaga ogromna sredstva v gradnjo družbenega standarda, v nova
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mesta, naselja in stanovanjske komplekse. Ves ta ogromni napor, ki je namenjen
našemu človeku, pa ni in ne bo dosegel zaželenega uspeha, če ne bo pri tem
sodelovanja med investitorjem, urbanistom, arhitektom in likovnim umetnikom.
Zdi se mi, da so naša naselja v večini primerov pomanjkljiva v tem, da jim
manjka likovne obdelave, kar bi vneslo toplino in kulturno atmosfero v stanovanja, šole, otroška igrišča in parke.
Do bi obogatili tako konfekcijsko gradnjo naših stanovanjskih naselij, je
nujno potrebno, da začnemo razmišljati, kako bi izboljšali naš stanovanjski
ambient. Razne evropske države so se s temi problemi že davno spoprijele in
prišle do zavidljivih rezultatov. Tako bi na primer take rešitve navedel, da se
daje pri vsaki novogradnji v Nemčiji po 2 °/o, v Švici 3 ®/o in v Avstriji 1,5 %>
za likovno obdelavo stanovanjskih blokov, javnih zgradb in parkov. S tem
rešujejo dva velika problema s kulturnega področja: na eni strani boljši izgled
in čisto likovno ureditev naselij in mest, na drugi strani pa nastopa država kot
glavni mecen pri reševanju gmotnega problema likovnih umetnikov.
Če so v državah, kjer se humanizem in človek ne postavljata v ospredje,
ugotovili absolutno potrebo po sodelovanju z likovno umetnostjo na področju
stanovanjske gradnje, potem je to v naši socialistični družbi še bolj zaželeno.
Ne bilo bi prav, če ne bi priznali, da so se po vojni pri nas intenzivno
razvijale umetniške in materialne kulturne dobrine, pa tudi v likovni umetnosti so nastala dela trajne umetniške vrednosti, žal pa ni bilo koordinacije
med investitorjem, arhitektom in likovnikom. Največ je temu botroval nesrečen
mentorski odnos naročnika do ustvarjalca, kar je imelo za posledico tudi nekvalitetne in nezaželene rešitve. Zato mislim, da bi bilo potrebno, da bi pristojni
investitorji uvideli potrebo po integraciji z likovno umetnostjo in določili primeren odstotek za likovno obdelavo stavb in okolja pri novogradnjah. S tem bi
pripomogli h kulturnejšemu počutju našega občana, k bolj urejenemu izgledu
naših mest, k sintezi med arhitektom, slikarjem in kiparjem in ne nazadnje bi
prispevali k ugodnemu položaju naših mlajših likovnikov, ker bi s tem imeli
možnost uveljavljanja v naši kulturni sredini. Ta odstotek bi se nam bogato
obrestoval, saj bi s tem dvigali estetski in kulturni nivo našega delovnega človeka, ki ima do takih kulturnih dobrin vse pravice.
To je samo nekaj misli, kako bi k temu problemu pristopili. Za osvetlitev
tega problema in tudi iz drugih vidikov bi bilo potrebno, da se izdela temeljita
študija. Študijo naj pripravijo kot nosilci Društvo slovenskih likovnih umetnikov, Društvo arhitektov in Društvo slovenskih likovnih umetnikov uporabne
umetnosti, komisija pa naj se formira pri Sekretariatu za kulturo in prosveto,
ki naj izdela konkreten predlog; to naj bi pozneje prišlo pred zbor kot posebna
točka dnevnega reda.
Predsednik Ivo Tavčar: Na vrsti je poslanec Ciril Jelovšek.
Ciril Jelovšek: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predpisov
je sicer že dal svoje pripombe na rast materialnih osebnih dohodkov zaposlenih na področju celotne družbe v prihodnjem letu. Plan govori, da naj
osebni dohodki skladno rastejo, tako na področju gospodarstva, kakor tudi na
področju družbenih služb. Mislim, da prihaja ravno v komunah najbolj do
izraza ali je rast osebnih dohodkov zaposlenih v gospodarstvu in v družbenih
službah, zlasti na področju šolstva, skladna.
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Občina je temeljna družbeno-politična skupnost, v njej se dejansko neposredno izvaja družbeno samoupravljanje in po ustavi prehaja na občino vedno
več samoupravnih nalog in kompetenc, vendar pa hkrati s to rastjo nalog ne
rastejo sredstva občine, zlasti ne proračunska sredstva. Naloge, ki jih imamo
pred seboj, niso v skladu s finančnimi sredstvi. Gospodarske organizacije svoj
del sicer prispevajo, toda za vse ostale komunalne potrebe se formirajo sredstva
v proračunu občine.
Ob tem hočem poudariti naslednje: družbeni plan za leto 1964 je najbrž
v delitvi sredstev svoje doprinesel; smatram pa, da bo treba v bodoče v odnosu
med družbeno-političnimi skupnostmi preiti na drugačna razmerja, na drugačna dogovarjanja, če hočemo, da bomo usklajevali potrebe občin in seveda
hkrati tudi naša sredstva, ki jih imamo na razpolago. Nemogoče je, da bi samo
z večjimi napori, z večjim prizadevanjem gospodarskih organizacij uredili
vse tisto, kar nas tare, če hkrati tudi udeležba komun v skupnih dohodkih
ne bo drugačna.
Vemo sicer, da se sredstva vsako leto večajo, vemo pa tudi, da je največji
problem ravno zadovoljiti potrebe našega šolstva. Kolikor se sredstva družbenemu skladu za šolstvo povečajo, se vzporedno s prehodom na reorganizacije
šolske mreže povečuje tudi osnovna dejavnost teh šol. Tako gredo ta povečana
sredstva v glavnem za povečano dejavnost, manjši del pa za že obstoječo dejavnost na področju šolstva in kulture.
Pojasnilo predstavnika Izvršnega sveta, da sredstva družbenega sklada za
šolstvo niso edini vir dotacije komune, dejansko drži. Vemo, da so dodatna
sredstva še 60% participacija proračunskega prispevka in tretjina dopolnilnega proračunskega prispevka. Vemo pa hkrati, da so lastna sredstva, tako
na osemletkah kot na gimnazijah minimalna. Glavni vir dohodkov je vsekakor
dotacija iz proračuna občine. Bojazen je, da bo v naših občinah — mislim,
da lahko to nasplošno govorimo •— zelo težko zadovoljiti osnovne potrebe po
nadaljnjem razvoju šolstva in seveda tudi po dvigu osebnih dohodkov prosvetnih delavcev.
Ze sedaj kažejo analize, da so prosvetni delavci glede svojih osebnih dohodkov daleč za gospodarstvom, in ne samo za gospodarstvom, temveč tudi
za ostalimi družbenimi službami. Osebni dohodki se še nekako formirajo za
sodišča, zdravstvo in druge službe ter se dvigajo, osebni dohodki za prosvetne
delavce pa vedno najbolj zaostajajo. Če bi se realni osebni dohodki dejansko
dvignili za 9—10°/«, bi se moral družbeni sklad za šolstvo povečati minimalno,
če na hitro računamo, za 18 ®/», ker moramo v tej skupni vsoti denarja upoštevati osebne dohodke, materialne izdatke in investicije, ki so na nekaterih področjih nujna. Iz proračuna občine, ki se bo po predvidevanjih povečal samo za
8®/o, verjetno ne bo mogoče povečati sredstev za 18®/», ravno tako pa se tudi
ostala sredstva iz 60 "/o participacije in tretjino dopolnilnega proračunskega
prispevka ne bodo povečala za 18'%, kaj šele, da bi presegla ali dopolnila
manjši delež iz proračuna.
Za prihodnje proračunsko leto in za plansko delo bo verjetno treba postaviti
drugačne odnose med družbeno-političnimi skupnostmi. Smatram, da se družbena pomembnost in enakovrednost prosvetnih delavcev, ki delajo na področju
šolstva in v ostalih kulturnih ustanovah, v osebnih dohodkih v primerjavi z
dohodki ostalih, premalo izraža.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ivan Mavsar.
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Ivan Mavsar: Želim razpravljati o tistem delu predloga družbenega
plana, ki govori o družbenem standardu in družbenih službah, konkretno o tistem
delu tega razdelka, ki obravnava kulturo.
S predlogom družbenega plana za leto 1964 se strinjam, predvsem zaradi
tega, ker vidim, da so bile vnesene vse tiste pripombe oziroma dopolnilni
predlogi in stališča, ki jih je sprejel na svoji seji odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Predvsem mislim, da so ugotovitve tega odbora glede nesorazmerij v politiki
investiranja v odnosu do kulturne dejavnosti popolnoma točne. To že nekaj časa
ugotavljajo tudi naši politični forumi in dajejo opozorila, ki pa po mojem
mnenju ne pridejo vedno do prave veljave in svoje realizacije prav v letnih
družbenih planih. Ce se seznanimo s problemi s področja kulture, predvsem z
investicijskimi potrebami in če jih primerjamo s potrebami, ki se na področju
šolstva nenehoma javljajo, lahko postanemo zaskrbljeni glede uspešnega reševanja potreb na področju kulture. Potrebe na področju šolstva so namreč tako
velike, da so vse te zadeve mogoče kar malo pretežke za naše finančne zmogljivosti.
To zaostajanje in ti odprti problemi na področju kulture pa imajo dokaj
negativen vpliv tudi na samo proizvodnost. Ta se sicer stopnjuje, kot je razvidno
iz materialov, ki smo jih dobili, vendar pa ne v takem obsegu kot bi se lahko
oziroma morala, če bi tako imenovana področja družbenih služb imela poleg
ostalega tudi močnejšo ekonomsko bazo. To pa je, ponovno poudarjam, še predvsem važno za področje kulture, ki ima močnejšo ekonomsko bazo verjetno
samo v Ljubljani in Mariboru, pa še tukaj, kot vidimo iz besed diskutantov
in iz svojega lastnega poznavanja, mnogo problemov odprtih.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov med drugim ugotavlja,
da so področja prosvete, kulture in znanosti na sploh v dokumentaciji predloga
družbenega plana zelo nepopolno in nezadostno obdelana in, da to med drugim
tudi zahteva potrebo po boljšem statističnem spremljanju navedenih področij.
Ce veljajo take ugotovitve že za republiko, si lahko mislimo, kako izgledajo ta
področja v podobnih dokumentacijah okrajev in občin. Da to podkrepim, bi
navedel le nekaj primerov iz okraja Koper. Dokumentacija k republiškemu planu
daje med drugim tudi poudarek modernizaciji kinematografov. Na Primorskem
smo pred nekaj meseci pregledali 30 kinematografov, to je približno vse, kolikor
jih je in ugotovili, da jih je dobro urejenih le 8, slabo urejenih 7, da pa je
kar 15 kinematografov takih, ki bi jih bilo po obstoječih predpisih treba
zapreti.
Po sicer nepopolnih podatkih, ki pa mnogo ne odstopajo od resnice, je bilo
v celem okraju v letu 1962 vloženih v objekte kulturnega značaja okoli 35 milijonov dinarjev. Občinski ljudski odbori so še prej, lansko leto, z akti zakonito
ustanovili matične knjižnice, vendar za opravljanje njihove funkcije niso dali
nobenih dodatnih sredstev, pa tudi v kadrovskem pogledu jih niso utrdili.
Glede odstavka, o katerem je govoril tudi tovariš Cvetko, in po katerem
je treba omogočiti občinstvu več kulturnih dobrin in opozoriti občine na odnos
do tega področja, mislim, da -gre pri tem za dve stvari: mogoče bo to nekoliko
nerazumljivo zvenelo, vendar mislim, da je točno, da gre v komuni za relacije
občan-komuna in občina-kultura. Občina še vedno, seveda glede na objektivne
težave, ki jih ima na drugih področjih, marsikdaj dokaj mačehovsko gleda na
kulturo, kot da je ta odveč. Ce vzamemo kot osnovo taka stališča za realizacijo
tega dela predloga plana, ki govori o »več kulturnih dobrin občanom«, je res
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vprašanje, kako bomo prišli do te realizacije. Zdi se mi, da smo glede kadrov vsi
skupaj premalo naredili. Ne gre samo za tiste kadre, o katerih je govoril tovariš
Cvetko, ampak tudi za tiste kadre s področja glasbene vzgoje, ki delajo na
osemletkah. Mislim, da trpijo osemletke na pomanjkanju glasbene vzgoje prav
zaradi pomanjkanja teh kadrov, za katere smo vse premalo naredili. Danes,
ko vsi časopisi pišejo o luki, o železnici v Kopru, o 50 tisoč prebivalcih, ki jih
bo Koper imel v doglednem času, o celotni obali, vidimo, da se gradijo tovarne
in drugo, ne gradijo pa se šole in ne gradijo se kulturni objekti. In končno
celotna Primorska je kot obmejno območje še danes brez poklicnega gledališča.
V pripombi odbora na tisti del dokumentacije, ki govori o skladu Socialistične republike Slovenije za gospodarske investicije, je med drugim predlagano,
naj bi sklad proučil možnost, da z določeno udeležbo spodbudi prepotrebno
gradnjo prostorov za kulturna žarišča v večjih središčih. Mislim, da je ta
predlog popolnoma umesten in nujen. Ce tudi s tega vidika analiziram stanje
kulture na Primorskem, potem lahko v grobem rečem samo naslednje: v povojnem času smo največ investicijskih sredstev vložili v kulturne objekte v času
tako imenovane izgradnje zadružnih domov; ti naj bi predstavljali nekakšna
kulturna središča. Vendar so bile te investicije vložene v krajih, iz katerih
se je prebivalstvo že takrat izseljevalo in se še danes izseljuje. Danes pa se
jezimo, ker so v teh zadružnih domovih skladišča in ker so bile investicije
nepravilno vložene.
Najmanj pa je bilo investirano v večjih središčih, tam, kamor so se ljudje
doseljevali in se še vedno doseljujejo. Zato se tudi popolnoma strinjam z diskusijo tovariša Tirana, le, da bi pripomnil, da ne gre samo za nekatere odre in
dvorane, kot je recimo slovensko Narodno gledališče in še nekatera druga,
ampak, da gre tudi za vse take objekte po občinah, ki so vsi v strašno slabem
stanju.
Prav tako kot že nekateri tovariši, bi tudi jaz predlagal oziroma podprl
predlog, da se glede na odprte probleme, ki so na področju kulture, in glede
na potrebe, ki se tudi tako očitno kažejo, izdela študija oziroma analiza za
celotno področje kulture ali pa za posamezne veje dejavnosti. Zbrane analize
naj bi naš zbor v teku naslednjih sej sistematično obravnaval, vse do sprejetja
7-letnega perspektivnega plana. To bi po mojem mnenju pozitivno vplivalo na
čimboljšo sestavo sedemletnega plana, predvsem pa na čimboljšo sestavo naslednjih letnih družbenih planov.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Avgust Vižintin. Pripravi naj se poslanec Matej Bor.
Avgust Vižintin: Na kratko bi razpravljal o treh problemih.
Smatram, da je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pravilno podčrtal in poudaril, da družbeni razvoj še ni usklajen, da je razvoj
družbenih služb še vedno v zaostanku za družbenim razvojem in potrebami
gospodarstva, in dalje, da je treba pospešiti razvoj novih odnosov na temelju
dohodka in delitve po delu in hitreje urejati vprašanja, ki nastopajo z novim
položajem delovnih organizacij.
Izredno pomembna za razvoj novih odnosov in za skladen družbeni razvoj
je prav delitev dohodka. Ni vedno najvažnejše to, da morajo delovne organizacije s področja šolstva in kulture dobiti več dohodka, ampak tudi, da se uredijo odnosi med občinami, skladi in delovnimi organizacijami.

4. seja

189

Zaman si predstavljamo, da je mogoč nadaljnji razvoj samoupravljanja
v delovnih organizacijah, da je možno uresničiti načela ustave o enakopravnosti,
o enakosti delovnih organizacij in dobro izvesti notranjo delitev ter še posebej
delitev osebnega dohodka, če hkrati ne uredimo nove delitve na osnovi programov, na osnovi konkretnejših meril, ocen, pogodb ali dogovorov.
Praktično imamo že četrto leto možnost, da ne bi teh odnosov gradili več
na proračunih in drugih administrativnih ukrepih, in vendar se nova delitev
in novi odnosi v šolstvu vse prepočasi uveljavljajo, še manj pa na področju
kulture. Razumem, da so ti novi odnosi najtežje določljivi in ostvarljivi prav na
področju šolstva in kulture, vendar nam izkušnje v nekaterih občinah le kažejo,
da je mogoče te stvari razvijati veliko bolj pogumno, kot to delamo sedaj.
Polno izgovorov, oportunizma, nezaupanja in formalizma preprečuje doseganje
večjih rezultatov. Formalno pristopanje k delitvi ali delitev na osnovi stare
miselnosti in proračunov se kaže na vseh nivojih. Slabe posledice še vedno
proračunskih odnosov se kažejo v notranjih odnosih kolektivov, kažejo se pa
tudi že kot ovira za strokovno rast nekaterih šolskih in kulturnih kolektivov.
Drugo — odbor obširneje ugotavlja, da se v zadnjih letih znižujejo investicije na tako imenovanih negospodarskih področjih. S tem se strinjam, strinjam pa se tudi z obrazložitvijo predstavnika Izvršnega sveta o tem vprašanju.
Tudi drugi poslanci so o tem že razpravljali, dodal bi samo tole:
Mislim, da to posebej velja še za področje kulture. Pomanjkanje modernih,
sodobnih prostorov in opreme za kulturne institucije in druge kulturne dejavnosti je več kot pereče in to povsod, v manjših, še bolj pa v večjih središčih,
kot je pravilno poudaril tovariš Mavser. Nekatere gradnje odlagamo tako rekoč
že vso povojno dobo. Kolikor poznam 7-letni plan in predloge občin, so občine
planirale celo vrsto investicij tudi v tej smeri. Vendar imamo nekako upravičeno nezaupanje do teh planov, predvsem zaradi izkušenj prejšnjih let. Mislim,
da bi bilo potrebno v letu 1964 zagotoviti nekatere ukrepe, da bi se planirane
investicije v 7-letnem planu le izvedle.
Tretje — odbor še posebej poudarja, da bi bilo treba izboljšati delovanje
vseh vrst knjižnic, zagotoviti več sredstev zanje ter razviti in utrditi matične
knjižnice.
Minilo je dve leti, odkar je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije
sprejela zakon o knjižnicah s ciljem urediti, organizirati, pospešiti to področje,
da bi se uskladilo z družbenim razvojem, še posebej z razvojem izobraževanja
pri nas. Praksa je pokazala, da je bilo sprejetje tega zakona izredno koristno,
vendar pa se ta zakon izvaja vse prepočasi, ali samo delno, ali smo v nekaterih
občinah. Nekatere občine sploh niso še ničesar ukrenile v tej smeri. Razumljivo
je, da ni mogoče v 6 mesecih ali v enem letu doseči vidnejših uspehov, vendar
je malomaren odnos do modernizacije službe bibliotekarstva in dokumentacije
preveč očiten. Ne mislim razvijati in utemeljevati, kakšnega pomena je to področje, vendar bi predlagal, da bi Skupščina sprejela v svoj program v drugi
polovici leta 1964 razpravo o tem, kaj smo napravili v treh letih po sprejetju
zakona o knjižnicah. Mislim, da nekatere občine ne bodo imele mnogo povedati,
če se seveda letos ne bo kaj spremenilo.
Tovarišice in tovariše poslance prosim, da med drugim posvetijo nekaj svojega časa in pozornosti prav tej službi, brez katere si ne moremo predstavljati
sodobnega izobraževanja in razvoja kulture na drugih področjih, hkrati pa tudi
ne razvoja moderne industrije in gospodarstva.

190

Prosvetno-kulturni zbor
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Matej Bor.

Matej Bor: Iz tega, kar sem slišal danes na našem zboru, bi lahko prišli
do nekega vprašanja, mogoče celo do zaključka, namreč, da se s procesom,
ki ga vsi odobravamo, jaz osebno najbolj, namreč z decentralizacijo na vseh
področjih, vendar giblje naš razvoj v nezaželeno smer. Namreč, če dovolite
nekoliko ostro formulacijo tega vprašanja, z decentralizacijo na kulturnem področju se večkrat prenaša skrb za kulturo z bolj kompetentnih na manj kompetentne forume, z bolj na manj usposobljene, in z bolj kulturnih na manj kulturne. Tako imate včasih, verjetno boste to vsi potrdili, opravka z ljudmi, ki
so sami v bistvu le do neke mere prepričani o potrebnosti kulture, pa se morajo
ne samo ukvarjati s problemi kulture v merilu občine, ampak jim je tudi izročena skrb in odločanje v teh stvareh.
Prihaja do podobnih situacij, kot jo je pred kratkim ilustriral Pavliha
v nekem svojem dovtipu, in sicer v dialogu, ki teče približno tako: »Kako pa,
da se v našem statutu niste podrobneje ukvarjali s kulturo?« Odgovor: »Ali
niste prebrali 92. člena? Tam piše: kultura v naši občini ni prepovedana.« To je
dovtip, ob katerem se je treba zamisliti.
Glede na to, da živim med centrom, Ljubljano in podeželjem, moj sedež
je Radovoljica, mi lahko verjamete naslednje: Radovljica vsekakor spada med
razvitejša področja Slovenije, mogoče celo med najbolj razvita, vendar pa bi
vam o kulturnem življenju v tej občini ne vedel veliko povedati, ker ga v praksi
skoro ni. Vse kulturno življenje je pravzaprav importirano v obliki filmov in
v kinematografih je vsak večer zbrana srenja, ki gleda dobre, največkrat
pa slabe filme, in še te, oprostite, kljub vsej kritiki, navadno v jeziku, ki ni
slovenski.
Neprimerno pomembnejša je seveda šola. Vendar je bilo danes o šoli že precej govora in mislim, da lahko rečem v imenu vseh, ki so govorili o naši šoli,
da je nedopustno prepuščati skrb za investicije in za nadaljnje razvijanje osnovnega šolstva, ki je temelj vse naše kulture, samo občinam. Vesel sem, ker sem
slišal iz razgovora s tovarišem podpredsednikom Benom Zupančičem, da je
Izvršni svet že storil prve korake v smislu pomoči slabše razvitim krajem s tem,
da bi jim omogočil najetje posojila pod ugodnejšimi pogoji, kot pa bi ga nudila
npr. banka. Banka nudi tem občinam kratkoročne kredite, medtem ko bi Izvršni
svet verjetno omogočil kredite pod ugodnejšimi pogoji in z daljšimi roki.
Zdi se mi, da je to zelo dobro. Na drugi strani pa se vprašujem, ali ne bi kazalo
ne glede na vse pomisleke, ki bi jih imeli pri tem, vendarle organizirati republiški sklad za pospeševanje osnovnega šolstva v manj razvitih krajih. Ta sklad
naj bi bil nekaj podobnega, kot je sklad za šolstvo, vendar s posebno funkcijo,
ki sem jo omenil v predlaganem naslovu sklada. Mislim, da s tem ne bi dali
potuhe občinam, da bi začele prevračati skrb na republiške organe, zlasti če bi
bil statut tega sklada doyolj jasno preciziran. Zdi se mi, da bi na ta način
republika vendarle izpolnila nalogo, ki je mogoče zdaj v polni meri ne izpolnjuje, namreč, da bi iz sklada, ki bi se stekal iz bolj razvitih predelov republike,
podpirali šolstvo manj razvitih.
Mislim, da ima mlad človek, ki se rodi v manj razvitem kraju, prav tako
pravico do dobre izobrazbe, in starši prav tako pravico, da lahko pošiljajo otroka
v dcbro šolo, v kateri ne bo zmrzoval, ne bo izpostavljen boleznim in v kateri bo
dobil prvi poduk o stvareh na taki višini, kot vsi želimo. Bojim pa se, da brez
ukrepa, ki ga je Izvršni svet predvidel oziroma nakazal, tega zlepa ne bomo

4. seja

191

dosegli. To je eno. Dovolite, da s tem zaključim ta del in v kratkem povem še
nekaj svojih misli o drugi stvari, o kateri smo danes diskutirali, namreč o
problemu visokega šolstva.
Ne bi si upal brez pridržka pritegniti tovarišu, ki je bil proti preformulaciji
tistega dela, ki govori, naj se stopenjski študij ne pospešuje, torej proti formulaciji, ki v bistvu pomeni, naj se to področje bolje prouči. Naša industrija
potrebuje sposobne kadre na določeni višini, ne samo znanstvenike; na drugi
strani pa skupnost potrebuje znanstvenike, potrebuje visoko kvalificirano
univerzo. Nekateri ljudje z univerze, ki se ukvarjajo s tem problemom neprimerno bolj intenzivno kot jaz, mi govore, da je tristopenjski študij, ki je sicer
prinesel marsikaj dobrega, npr. v Mariboru, zanesel na univerzo nekaj nezdravega, nekaj, kar celo ogroža nivo znanstvene vzgoje; ne smemo pozabiti,
da je univerza vendarle tudi znanstveni zavod, ki ima tudi to in mogoče predvsem to nalogo.
Mislim, da naši republiki, ki rada hiti pri uvajanju novosti, včasih celo
preveč, ni v čast, če na primer sarajevska medicinska fakulteta, kot sem informiran — relata refero — ne priznava naše medicinske fakultete, in sicer zato,
ker imajo tam baje drug sistem, ki ni v skladu z našim. Našo medicinsko fakulteto namreč smatrajo za zavod, ki je po nivoju nižji kot njihov. Ne bom se
spuščal v to, ali je to resnica ali ne, vendar se o takih problemih danes v
univerzitetnem svetu diskutira. Vprašanje je, ali je res tristopenjski študij tisti,
ki bo iz tega, začetnega štadija prešel nekam dlje, do novih oblik, ali pa bo
mogoče treba spet retirirati, kot smo že večkrat, ker stvari nismo do kraja
premislili. Kot primer omenjam samo novo maturo, pri kateri smo morali spet
narediti korak nazaj.
Dovolite, da omenim s tem v zvezi še nekaj. Ne bi preveč samozavestno poudarjal, da smo najbolj razvita republika v Jugoslaviji. Na nekaterih področjih
smo, kot je pokazala ta diskusija in ena izmed prejšnjih, ko smo govorili o naši
knjigi, v zaostanku. Ne vdajajmo se temu, da smo absolutno najbolj razvita
republika, ampak da velja to le za nekatera področja. Recimo, produktivnost je
kljub zastarelim strojem pri nas največja. Nismo pa najbolj razvita republika
na vrsti področij, kot na primer glede kulturnih institucij. Naše akademije za
znanost ne moremo primerjati z zagrebško. Ne moremo primerjati naših gledališč z gledališči drugih republik. Ne moremo primerjati naših tekstilnih tovarn
s tovarnami, ki jih imajo danes v Bosni.
Mislim, da smo danes nakazali celo vrsto problemov, ki nas opozarjajo, da
smo še nerazviti in da smo mogoče ta trenutek na nekaterih področjih celo
manj razviti, kot pred desetimi leti, in da bo treba krepko zavihati rokave, da
pristorimo, kar je zamujeno.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišica Jovita Podgornik ima besedo.
Jovita Podgornik: Za razpravo sem se odločila zaradi dveh formulacij. Prva je v 4. poglavju predloga družbenega plana, in sicer v točki 2, kjer
je rečeno: »Na področju šolstva si bo treba bolj prizadevati, da bi vzgojni in
izobraževalni sistem prilagodili družbenemu in ekonomskemu razvoju; uspešno
izvajanje te naloge naj zagotovi tudi pravilno usmerjanje investicijskih sredstev,
ki jih je treba naj smotrneje izkoriščati.«
Druga formulacija pa je v predlogu odbora za proučevanje zakonskih m
drugih predlogov, kjer se prva citirana formulacija nekoliko konkretneje izraža,

192

Prosvetno-kulturni zbor

pa še zmerom preveč ohlapno in premalo koncizno, da bi se lahko že v 1964. letu
uresničila. Tu je rečeno: »Razen tega je odbor menil, da bi se nasploh bilo treba
resneje lotili priprav za pravočasno in kakovostno izdelavo učbenikov in učil za
potrebe šol vseh stopenj.« K temu imam konkreten predlog za takojšnjo ustanovitev posebnega oddelka za učila in učbenike, ki bi naj usmerjal izdelavo
učbenikov in učil za potrebe šol vseh stopenj. Najprej sem razmišljala o ustanovitvi takega republiškega zavoda, pa sem pozneje med razpravljanjem sama
spoznala, da bi to morda bilo za leto 1964 prezahtevno ali pa sploh nepotrebno,
ker imamo zavode, recimo Zavod za napredek šolstva SRS ali pa Zavod SRS
za strokovno izobraževanje, kamor bi se lahko tak oddelek s primerno zasedbo
naslonil oziroma postal njegov sestavni del. S takim korakom bi se izognili vsem
nepotrebnim komplikacijam in mislim, da bi bil predlog čisto realen; skušala
pa ga bom na kratko še bolj utemeljiti.
Znano je, da je bila za zdaj ta dejavnost, namreč izdelava učil in učnih
pripomočkov ter učbenikov, vse premalo enotno usmerjena in dosti premalo načrtna. Tako so npr. posamezne založbe ali pa posamezni zavodi precej po svoje
izdelovali učila in učne pripomočke, recimo Sava-film, ki je, namesto, da bi
načrtoval svoj delovni program v skladu z najbolj vidnimi potrebami šolstva,
mnogokrat bil celo v zadregi, kaj naj izdeluje za posamezna področja. Pa tudi
pri nekaterih založbah je bilo tako, vsaj kolikor mi je znano iz pogovorov s
posameznimi redaktorji. Podobne ugotovitve veljajo za učbenike, zlasti pa še
za učbenike in priročnike za poklicne šole. O tem bi ne vedela ničesar natančnejšega, če bi ne bila prisostvovala nedavnemu plenumu Centralnega komiteja
Zveze mladine, kjer so nekateri delegati izrazito poudarjali potrebo po ureditvi
vprašanja učbenikov na njihovih šolah in obsojali dejansko stanje, ki daje
učencem nekaterih šol v roke srbohrvatske učbenike, medtem ko morajo svoje
znanje izkazovati v slovenskem jeziku. Pri tem nastaja seveda vrsta vprašanj pri
strokovni terminilogoji.
Sodobne metode pouka in relativno že razvit ali pa vsaj razvijajoči se fond
avdiovizualnih sredstev po šolah zahteva primerne diskoteke, filmoteke, fonoteke, pa tudi druga sodobna učila in učne pripomočke. Posamezna področja
našega šolstva si iščejo takih sredstev od plošč za jezikovni pouk do diafilmov
in filmov. Toda pri tem je, kakor sem že rekla, vse preveč nenačrtnosti, vse
preveč posamičnih odgovorov, ki nikamor ne vodijo, oziroma delajo zmedo.
Opaziti pa je tudi precejšnjo spretnost in sposobnost, da se našim slabostim
prilagodijo drugi. Tako smo na primer na Zavodu za napredek šolstva nedavno
dobili kar ljubeznivo pismo tvrdke za izdelavo plošč »Diskos«, ki so nam, Slovencem pripravljeni posneti nekaj plošč s teksti slovenskih klasikov: »Pošto nam
je poznato, da postoji u SR Sloveniji potreba po ovakvim pločama.« Vprašanje
je torej, zakaj bi takih stvari, ki so zadeva naše republike in našega šolstva,
ne urejali v naši republiki, čeprav s tem nočem trditi, da ne bi mogli nekaterih
programov napraviti v širšem jugoslovanskem konceptu, kar bi gotovo olajšalo
ne samo časovna, ampak tudi finančna vprašanja.
Nedvomno sodi tudi edukativna televizija med sodobne učne pripomočke.
Po mojem mnenju bi se tak oddelek za učbenike in učila v delu svojega programa moral ukvarjati tudi z načrtnim, predvsem vsebinskim usmerjanjem
televizijskih šolskih oddaj; mogoče bi tudi radijske šolske oddaje potrebovale
kakšne sugestije. Torej vsa stvar na tem področju naj bi dobila neko bolj zaokroženo in bolj načrtno podobo. To je mnenje, ki ga skušam v svoji razpravi
podčrtati.
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Le bežno sem nakazala problematiko področja, ki zahteva načrtno usmerjanje, načrtno sodelovanje z založbami in ustreznimi zavodi, od zavoda za šolski
in poučni film do radia-televizije. Moj predlog je, da bi se iz sredstev, ki so za
leto 1964 določena za pripravo učbenikov, prototipov učil, stroškov za šolske
filme in šolske oddaje RTV, v skupnem znesku 38 500 000 — to sem seštela na
strani 37 predloga proračuna za sekretariat za šolstvo — že začel formirati
oddelek za učila in učbenike. Res pa je, da je v zadnjem znesku 30 milijonov,
namenjenih za šolske filme in šolske oddaje RTV, omenjeno tudi manjšinsko
šolstvo. Ni mi znano, v kakem sorazmerju so ti zneski, toda razume se, da mora
ostati vsota, namenjena temu področju, popolnoma neokrnjena. Če bi omenjeni
znesek ne zadoščal za vse stroške oddelka za učbenike in učila, bi se Sekretariat
za šolstvo gotovo lahko dogovoril za pogodbene naloge s takim oddelkom oziroma zavodom, kamor bi se tak oddelek priključil. Zdi se mi realno, da bi se
priključil Zavodu za napredek šolstva, toda z enakomerno udeležbo sodelavcev
Zavoda za strokovno izobraževanje. Tako bi se sčasoma različne investicije, od
republiških do investicij za posamezne šole, bolj smotrno nalagale in izkoriščale.
Če sem omenila posamezne šole, mislim, da je marsikomu znano, kaj se
dandanes dogaja, ko si šola zaradi nuje po učilu ali učnem pripomočku
na hitrico tako učilo nabavi. Se pogosteje pa si ga nabavi zaradi vsiljivosti
posameznih zastopnikov in agentov, ki prihajajo od koderkoli, pogosto z zelo
prepričljivimi argumenti, vendar pa je njihov obisk na šolah mnogokrat vse
prej kot dobrodošel. Kjer ravnatelj, recimo, ni seznanjen z ustreznostjo, kvaliteto itd. posameznega učila, učnega pripomočka, pa naj gre tukaj za tehnično
sredstvo ali za kakšno edicijo, foto-album ali kaj podobnega, se nabavljajo
stvari, ki pozneje obleže kot mrtev, neustrezen ali vsaj premalo izkoriščen
kapital, postavka v inventarnem spisku šole.
Oddelek, ki sem ga omenila, bi moral imeti tudi to možnost, oziroma pravico, da se le z njegovim priporočilom razpečavajo od šole do šole najrazličnejša
učna pomagala iz tujih republik, vključno mladinski periodični tisk iz vse
Jugoslavije.
Ne vem, kdo bo o tem predlogu odločal, mislim pa, da je bilo prav, da sem
ti dve premalo jasni formulaciji skušala nekoliko konkretizirati.
Predsednik Ivo Tavčar: Pismene prijave so izčrpane. Ali želi še kdo
besedo? Prosim poslanec Dane Debič.
Dane Debič:V poglavju »Družbeni standard in družbene službe«, točka
4, odstavek 4, naj bi dopolnilo: »Varstvo kulturnih spomenikov naj se smotrno
povezuje z ustreznimi urbanističnimi načrti; uredi naj se gradnja sekundarnih
objektov turističnega značaja, tako da bodo le-ti dostopni čim širšemu krogu
obiskovalcev; organizira naj se propagandna služba. Pomembnejše kulturne
spomenike, med katerimi je v prvi vrsti upoštevati antični park Šempeter
v Savinjski dolini, pa je treba pospešeno dograditi in jih vključiti med ustanove
z redno dotacijo iz republiškega proračuna. Zavode za varstvo spomenikov
je treba kadrovsko in materialno okrepiti. V prihodnje naj se pravno uredi
varstvo narave.«
Spomeniški antični park je biser, ki smo ga odkrili, pa mislim, da je ostal
zanemarjen. Republika se zelo malo briga zanj, čeprav v bistvu predstavlja
srednjeevropsko dragocenost in pomeni s svojo grško mistiko na reliefih nekaj
13
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posebno monumentalnega. Za Slovence oziroma za nas je značilno, da nekaj
odkrijemo in nekako na pol dovršeno pustimo, kot otroci, ki se igrajo.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovariš Debič, ali predlagaš to kot amandma?
Dane Debič: To predlagam kot dopolnilo.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovariši, ker se ura približuje drugi, bi bilo
koristno vedeti, koliko tovarišev želi še razpravljati o tej točki, da bi vedeli;
kako popoldne razpolagati s časom. (Prijavijo se še štirje govorniki.) Ali se
strinjate, da še nadaljujemo razpravo? Upoštevati je namreč treba, da bi moral
naš stalni odbor na osnovi te razprave izdelati osnutek sklepa, ki naj bi ga zbor
sprejel o mnenju in stališčih, ki jih ima zbor do družbenega plana. Zato bi bilo
koristno, da bi stalni odbor opoldanski odmor izkoristil za to, da bi tak osnutek
sestavil. Razprava o tej točki naj bi se po možnosti zaključila v dopoldanskem
delu.
Kdo še želi besedo? Poslanec Dušan Šinigoj, prosim!
Dušan Sinigoj: Pri pregledu družbenega plana, za katerega smatram,
da res vnaša nove kvalitete v naše planiranje, opažam, da je nekoliko zanemarjeno vprašanje kadrov v šolstvu in kulturi. Tudi v današnji razpravi o tem
še ni bilo rečeno kaj posebnega. Mogoče v centrih tega ni opaziti, toda mi, ki
živimo na periferiji, ugotavljamo, da nam iz leta v leto primanjkuje ogromno
število kadrov na šolah, zlasti slavistov, matematikov, kemikov, biologov, lingvistov. Te deficitarnosti ne moremo na noben nam pristopen način odpraviti.
Ce v našem družbenem planu postavljamo zahtevo, da naj se v prihodnjem
letu pospeši rešitev poklicnega, strokovnega in temu ustreznega šolstva, potem
bo tu postavljeno še veliko večjih zahtev. Ugotavljamo namreč lahko, da prav
na poklicnih, tehničnih in njim ustreznih šolah manjka ogromno število strokovnega kadra in če se bo postavilo pred te šole vprašanje verifikacije, se
vprašujem, ali jih bo verificiranih toliko, kolikor je bilo verificiranih gimnazij.
Po vsej verjetnosti ne. Zaradi tega bi bilo potrebno v tem družbenem planu tudi
to področje nekoliko precizneje obdelati. Mislim, da bi moralo biti še posebno
precizno obdelano vprašanje kadrov v poklicnih šolah in tudi to, katera šola
naj bi take kadre vzgajala.
Drugo vprašanje, ki me teži, je fluktuacija učiteljev na vseh stopnjah iz
prosvetne službe v gospodarstvo. Zato se ustavljam pri vprašanju, ki ga postavljamo v družbenem planu, namreč, da naj se osebni dohodki enako gibljejo
v družbenih službah kot v gospodarstvu. Cisto ekonomsko, družbeno gledano,
je to zelo delikatno vprašanje. Vendar mislim, da bi morali glede na to, da je
materialni nivo v družbenih službah, zlasti pa v šolstvu, v primerjavi z gospodarstvom, sorazmerno nizek, v družbenem planu za leto 1964, brezpogojno pa
v 7-letnem perspektivnem planu, predvideti hitrejšo rast osebne ali pa investicijske potrošnje v teh službah, vsaj toliko, da bi prišli enkrat na isto raven.
Verjetno so vzroki beganja strokovnih kadrov iz družbenih služb v gospodarstvo
prav v materialnem stimulansu.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Magda
Malovrh.
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Magda Malovrh: Ze tovariši pred mano so načeli ta problem; ker pa
sem ravno iz občine, kjer šola najbolj kriči po rešitvi, se moram oglasiti tudi
sama. V predlogu plana je bilo poudarjeno, da naj bi z gradnjo novih šol povečali kapacitete, predvsem v mestih in industrijskih centrih, tako da bi pričeli
postopoma prehajati na pouk v eni izmeni in tudi na celodnevno bivanje v šoli.
Menim, da vsi želimo, da bi v šolah izboljšali kvaliteto dela in da bi si učenci
že v osnovni šoli pridobili čimveč znanja, da bi omogočili učencem brezplačno
učbenike. Na drugi strani pa vidimo, da so za to še velike ovire, predvsem
kar zadeva gradnjo osnovnih šol. Kolikor mi je znano, so komune, ki zmorejo
s svojimi sredstvi in najemanjem kratkoročnih kreditov dograditi šole, redke.
Saj poznamo kraje, kjer je še mnogo šol, ki so bile požgane ali pa so že odslužile,
pa komune, čeprav dela volj ne, niso uspele postaviti novo šolo. To pa zaradi
tega, ker so same finančno šibke, banka pa ne daje dolgoročnih kreditov. Taki
so primeri na Dolenjskem, v Cerknici, Radgoni in še prav posebno kričeč primer,
ki postaja že političen problem, v Zagorju.
Sedanja osnovna šola v Zagorju je bila zgrajena 1874. leta. Kot takšna že
več let ne ustreza današnjim potrebam, ne po kapaciteti, ne po funkcionalnosti
prostorov, še manj pa osnovnim higienskim predpisom. Kapaciteta šole je
240 učencev v eni izmeni. Sola nima razen učilnic nobenih kabinetov, zbornice,
knjižnice ali telovadnice; zbornico smo preuredili v razred.
V šolskem letu 1963/64 je vpisanih v šolo 854 učencev, medtem ko bo v letu
1964/65 prirastek tolikšen, da bo skupno 1000 učencev. Ker je šola prostorninsko
pretesna, gostujejo učenci v raznih poslopjih, ki so medsebojno oddaljena;
zaradi tega trpi tudi kvaliteta pouka.
Zaradi starosti stavbe je lesena konstrukcija tako preperela, da preti stalna
nevarnost zrušenja stropov, kajti že ob normalni hoji vibrira strop. V letu 1962
so bili v šolskem dispanzerju pregledani učenci in pri blagem kriteriju je bilo
ugotovljeno 571 deformacij in 51 težkih okvar hrbtenice zaradi neprimernih
šolskih miz in stolov.
Z gradnjo nove šole smo pričeli 1960. leta. Doslej so izvršena vsa zemeljska
in betonska dela in je stavba v tej fazi gradnje zasilno pokrita. Ker so v letu
1961 usahnili vsi krediti za investicijsko gradnjo osnovnih šol, se je morala
gradnja šole prekiniti. Sredstva, ki so bila investirana v letih od 1961 do 1963,
so bila uporabljena v glavnem le za zavarovanje nedokončane stavbe.
Po predračunu glavnega projekta iz leta 1958 bi bilo potrebno za dograditev 78 milijonov din. Ker pa so se med tem časom cene uslugam in materialu
povečale, je potrebno danes za dograditev šole 150 milijonov dinarjev. Da bi
dogradili šolo s sredstvi iz lokalnih virov, nimamo nobenih možnosti, ker
zaposluje 50 '%> delavcev in uslužbencev največje podjetje — rudnik, ki ima še
vedno plafonirane cene premoga. Posledice tega stanja so zato najnižji povprečni
dohodki zaposlenih in neznatni skladi podjetij, kar se končno močno odraža
pri višini narodnega dohodka in proračuna občine.
Občina bi rada pomagala oziroma prevzela to breme nase, vendar tega ne
zmore. Prav bi bilo, da bi se omogočila gradnja šol tako, da bi vse gospodarsko
slabo stoječe komune lahko pri bankah najele dolgoročno posojilo. Le takrat,
ko bomo imeli v redu prostore, bomo lahko pričakovali tudi kvaliteten pouk in
prehod na celodnevno bivanje v šoli. Zato je nujno, da se napravi vse potrebno
za spremembo določenih predpisov v zvezi z najemanjem dolgoročnih posojil,
oziroma, da se najdejo sredstva za dograditev že začetih in prepotrebnih osnov13*

196

Prosvetno-kulturni zbor

rtih šol v letu 1964, morda res tako, kot sem že danes slišala, da se organizira
sklad v republiškem merilu.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Besedo
ima Stane Vrhovec.
Stane Vrhovec: Priznam, da nisem najbolj primeren, da sprožim to
zadevo, menim pa, da je naš zbor poklican, da zavzame o tem določeno stališče.
Smatram, da je v takem gradivu, ki naj bi bil pristopen čim širšim množicam,
to je gradivo o planu, nepotrebno vnašanje izrazito strokovnih izrazov. Le-te
je treba na primeren način opisati. Samo dva primera naj navedem: kaj naj
pomeni npr. za navadnega človeka »retencijska kvota«, kaj »ambulantni način
prodaje«. Vse to lahko vnaša zmedo.
Dalje bi omenil zanesljivost podatkov v tem gradivu. V mislih imam težavnost zajemanja podatkov, predvsem, ker se z družbenim sektorjem kmetijstva
meša tudi zasebni sektor. Iz osebnih izkušenj sodim, da je ocenjevanje raznih
podatkov na tem zadnjem sektorju v mejah + — 20 %, kar močno vpliva na
zanesljivost skupnih podatkov celotnega gospodarstva. Zato bi pri bodočem obravnanju gradiva lahko odpadli taki mistični podatki na desetinke procentov
natančno, ko pa znaša napaka verjetno nekaj procentov. To dejstvo bi prav gotovo potrdila primerjava med vsakoletnimi plani in dejanskimi dosežki teh
planov. Na življenje pač vpliva toliko najrazličnejših činiteljev, da je nemogoče
predvidevati to v desetinkah procentov. Iz tega razloga lahko procenti delitve
investicij na gospodarsko in družbeno dejavnost povedo le, da je razmerje pri
nas dokaj ustaljeno; važno pa je, da se v bodoče predvideva, da se to razmerje
delitve izboljša.
Še podatki o uporabljenih sredstvih. V povezavi z zgornjim bi bilo zelo zanimivo primerjati podatke o višini vloženih sredstev v družbene dejavnosti
v drugih državah; ti podatki bi prav spadali k temu gradivu in tej razpravi.
Ravno zadnji čas se je namreč mudila naša manjša delegacija v sosednji republiki Madžarski in se seznanila s stanjem strokovnega šolstva tam. Sam bežen
vtis, ki ga dobi človek ob poslušanju ustnih poročil, vzbuja v resnici zelo zaskrbljujoč občutek o stanju našega strokovnega šolstva. Nujno bi bilo dati to poročilo, ki bo šele prišlo na dan, v čim širšo obravnavo.
Glede osnovnih šol in celodnevnega bivanja učencev v šoli me zanimata
dve vprašanji: prvič, v kolikšnem obsegu in kje je bilo dosedaj uresničeno
celodnevno bivanje učencev v šoli, in drugič, kolikšna sredstva v razmerju do
narodnega dohodka bi bilo treba vlagati v naslednjih sedtnih letih, da bi se
moglo vsaj 50 '%> uresničiti to načelo. Mislim, da bi to prispevalo k bolj
realni obravnavi vprašanj.
Se kratko pripombo k odstavku 8. točke na strani 12, in sicer o turizmu.
Po mojem mnenju v tem odstavku ne bi smel manjkati poudarek, da je treba
začeti s stalnejšo in dolgoročnejšo politiko v tej dejavnosti. O tem nas lahko
prepričajo žalostni rezultat včasih popolnoma nenačrtnih ukrepov, ki so v marsičem omogočili, da turizem pri nas ni izrabil vseh tistih možnosti, ki jih imamo.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Ce ne, bi si
jaz dovolil kratek predlog. Glede na ugotovitev odbora, da pri skladu SR Slovenije-za pospeševanje založništva ni bilo nobenih sprememb, čeprav jih je
odbor predlagal, bi predlagal določeno formulirano besedilo, kajti odbor, kot je
razvidno iz poročila, tega ni predlagal in ni jasno, ali je predstavnik Izvršnega
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sveta, ki je sodeloval pri usklajevanju tega besedila, sploh pregledal našo pripombo k temu, ker tudi beseda »knjigoveštvo« ni spremenjena v »knjigotrštvo«.
To dokazuje, da je bila naša pripomba spregledana. Zato predlagam, da bi zbor
sprejel namesto dosedanjega besedila točke 6 o skladu za založništvo naslednje
besedilo: »Sklad SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške
in tiskarske dejavnosti naj z ustrezno delitvijo sredstev utrdi doseženo raven,
založniške in časopisne dejavnosti, spodbuja smotrnejše in dolgoročnejše programiranje teh dejavnosti ter vpliva na njih hitrejšo organizacijsko in ekonomsko krepitev. S tem v zvezi naj tudi pospešuje razvoj tiskarstva in knjigotrštva. Upravni odbor sklada naj stremi k temu, da se pri uresničevanju svojih
nalog čim tesneje povezuje z založniškimi in izdajateljskimi sveti delovnih
organizacij in da razvija sodelovanje različnih interesentov, tako pri programiranju kakor pri financiranju dejavnosti na teh področjih.«
Mislim, da bi taka usmeritev bila koristna glede na to, da je sedanja opredelitev, kot že odbor ugotavlja, povsem neprimerna in tudi v neskladju z
opredelitvami nalog pri drugih skladih. To bi bila moja dodatna pripomba.
Zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda s tem, da naj odbor za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov do popoldanske razprave pripravi
k tej točki dnevnega reda osnutek sklepov, ki naj bi na kratko povzeli osnovna
stališča; hkrati pa naj bi dal mnenje o predlogih, ki so bili izneseni in jih že tudi
upošteval pri sestavi sklepov.
S tem zaključujem dopoldanski del razprave; razpravo bomo nadaljevali
popoldne ob pol petih.
(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 16.35.)
Predsednik Ivo Tavčar: Tovariši, nadaljujemo s sejo. V opoldanskem
odmoru se je sestal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov;
prosim poročevalca tega odbora, da da svoje mnenje k danim spreminjevalnim
predlogom in k pripombam v razpravi.
Truda Zoher: Stališče odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov do spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov k prečiščenemu besedilu
družbenega plana:
Prvič: Odbor je proučil pripombo poslanca inž. Staneta Potrča glede tega,
da je bilo spremenjeno besedilo predloga plana, ki se nanaša na višje šole in na
visoko šolstvo. Odbor je mnenja, da so predložene spremembe prvotnega besedila plana ustrezne in poslančeve pripombe ni sprejel. Tako predložene spremembe, kot so bile sprejete v usklajevalnem postopku, namreč v ničemer ne
zanikajo potrebe po nadaljnjem razvoju višjih šol in prve stopnje visokih šol.
Odbor namreč meni, da je reforma visokega šolstva vezana na razvoj vseh treh
stopenj ter da bi zato sočasna proučitev celote omogočila boljši vpogled v problematiko, ki se poraja v zvezi z reformo, kot pa osredotočenje naše pozornosti
samo na prvo stopnjo, kot je to bilo v prvotnem besedilu predloga plana.
Drugič: K predlogom poslanke Jovite Podgornikove je odbor zavzel naslednje stališče: besedilo prvega odstavka druge točke na strani 21 prečiščenega
besedila predloga plana naj se dopolni z naslednjim stavkom: »Hkrati je treba
zboljšati organizacijo izdajanja učbenikov in izdelave učil za potrebe šol vseh
stopenj.«
Za tako rešitev se je odbor odločil zato, ker v samo besedilo plana ne sodi
podrobna opredelitev tega vprašanja in je dovolj, da smisel predloga povza-
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memo v besedilo plana, da pa podrobnejša obdelava sodi v sestavni del dokumentacije, ki naj se na ustrezni način dopolni.
Tretjič: Glede predloga poslanca Daneta Debiča je bil odbor mnenja, da ga
ni mogoče upoštevati v samem besedilu družbenega plana, ker preširoko in preveč nadrobno opredeljuje'določeno vprašanje s področja spomeniškega varstva,
ki pa je načeloma že vsebovano v predlogu družbenega plana. Njegov predlog
ima bolj značaj predlogov za tekočo politiko pristojnih organov in ustreznih
skladov, podobno kot številni predlogi, dani v razpravi drugih poslancev.
Četrtič: Glede na to, da je odbor že ugotavljal potrebo po primernejši opredelitvi nalog sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva, kar pa še ni bilo
upoštevano v prečiščenem besedilu predlaganega plana, sprejema odbor predlog
poslanca Iva Tavčarja, da se v poglavju »Uporaba sredstev republiških skladov«
besedilo o skladu SR Slovenije za pospeševanje založništva dopolni in glasi:
»Sklad SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in
tiskarske dejavnosti, naj z ustrezno delitvijo sredstev utrdi doseženo raven založniške in časopisne dejavnosti, spodbuja smotrnejše in dolgoročnejše programiranje teh dejavnosti ter vpliva na njih hitrejšo organizacijsko in ekonomsko
krepitev. S tem v zvezi naj tudi pospešuje razvoj tiskarstva in knjigotrštva.
Upravni odbor sklada naj stremi k temu, da se pri uresničevanju svojih nalog
čim tesneje povezuje z založniškimi in izdajateljskimi sveti delovnih organizacij
in da razvija sodelovanje različnih interesentov, tako pri programiranju kot pri
financiranju dejavnosti na teh področjih.«
Predsednik Ivo Tavčar: Povprašal bi še predstavnika Izvršnega sveta,
ali lahko pove svoje mnenje o predlaganih spremembah in ali morda želi dati
še kako pojasnilo k določenim vprašanjem v razpravi. Prosim, tovariš Ludvik
Gabrovšek!
Ludvik Gabrovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot predstavnik
Izvršnega sveta se strinjam z dopolnitvami besedila predloga družbenega plana
SR Slovenije za leto 1964, ker smiselno in tudi v formalnem kontekstu z ostalim
besedilom dopolnjujejo dosedanji predlog. Razen tega bom skušal, manj kot
odgovor, ampak bolj kot pojasnilo, povedati nekaj o določenih vprašanjih, ki
so bila sprožena danes na dopoldanski razpravi.
Tovariš Bertoncelj se je dotaknil dveh zelo važnih vprašanj, in sicer vprašanja usmerjanja mladine v poklicno izobraževanje in vprašanja, kako pospešiti
nadaljnji razvoj in formiranje izobraževalnih centrov v gospodarskih organizacijah. Ker je te vrste problematika pri nas v Sloveniji res relativno v zaostajanju glede na sile, s katerimi razpolagamo na tem področju, bo morda
kazalo, da bi Prosvetno-kulturni zbor prav to problematiko kdaj posebej osvetlil. Zlasti je pomembno v smislu predloga tovariša Bertonclja najti neko prožno
pero, ki bo nadalje pospeševalo formiranje, pa tudi izpopolnjevanje dela izobraževalnih centrov v gospodarskih organizacijah.
Drži, da so nekatere večje gospodarske organizacije že nabrale precej pozitivnih izkušenj s formiranjem takih centrov; drži pa tudi, da se take zelo pozitivne izkušnje v premajhni meri prenašajo naprej in da ima tudi prosvetnopedagoška služba v sedanjem sestavu s svojimi kadri premalo uspeha v dviganju
tega izredno pomembnega področja izobraževanja strokovnih kadrov na višjo
raven.
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Vrsta poslancev se je dotaknila problematike finaciranja osnovnih šol, zlasti
v zvezi z investicijskimi nalogami. Tu moramo stati principialno na stališču, da
je po ustavi zagotovljena vsej mladini možnost uživanja osnovnošolske izobrazbe
in s tem seveda tudi obveznost občin, da to možnost ustvarjajo. V ustavi je predvideno, da bo treba komuno upoštevati kot osnovno politično-ekonomsko enoto
in da bo potemtakem vsaj v relaciji občina — okraj — republika moralo priti
do delitve dohodka od spodaj nazgor. Ge bomo to dosegli, bo brez dvoma prva
naloga občine, da zagotovi zadostna sredstva za osnovno dejavnost in v glavnem
tudi za investicije za osnovno šolo. Kolikor pa občine investicij ne bi zmogle,
bo to treba reševati na način, kot je bilo že dopoldne povedano: z najemanjem
posojil, ne pa s sistemom dotacij. Zato prihaja po mojem mnenju bolj v poštev
vprašanje ureditve najemanja posojil, morda preko republiškega sklada za
šolstvo, ki bi se zadolžil pri banki za dolgoročna posojila, kot pa formiranje
posebnega sklada za najemanje dolgoročnih posojil za gospodarsko nerazvite
bčine.
Tovariš Černjavič je precej argumentirano prikazal probleme izrednega
študija. Lahko obvestim zbor, da je že skoraj do kraja izdelano posebno gradivo o izrednem študiju in da je Izvršni svet o prvem osnutku razpravljal že
pred tremi, štirimi meseci; takrat je sklenil, naj se to gradivo dopolni s podatki
za šolsko leto 1962/63, oziroma tudi že s podatki za začetek šolskega leta 1963/64
in se posreduje preko Izvršnega sveta tudi vašemu zboru.
Tovariš Černjavič je prišel do zaključka, da bi za izredni študij morali iskati
izvore financiranja v treh oblikah: najprej interesent sam, nato podjetje in
na kraju družba. Pri tem je tudi predlagal določeno formalno delitev, kdo in
kakšne obveznosti bi vsak od teh prevzel.
Moram reči, da je pri obravnavanju prvega predloga omenjene študije
prišlo do izraza, da je zelo težko najti splošno shemo za financiranje izrednega
študija. Recimo, pri relaciji interesent-podjetje-družba se lahko pripeti, da podjetje ne bo zainteresirano pomagati članu delovnega kolektiva pri izrednem študiju; ali zaradi tega, ker ne vidi v tem človeku nobene perspektive, ali zavoljo
tega, ker obstoja včasih v določenih podjetjih strah, da bo nekdo iz kolektiva
prišel do večje izobrazbe, ali pa iz kakšnih drugih, morda tudi osebnih razlogov.
Zato je razumljivo, da je treba v takih primerih za izredni študij najti oblike,
ki ne gredo samo skozi ta, rekel bi, trodelni mehanizem: interesent-podjetjedružba. Razen tega je treba upoštevati, da imamo za določena področja, recimo
za arheologijo, umetnostno zgodovino, zlasti za kadre z umetniško-kulturnega
področja večkrat premalo interesentov iz delovnih organizacij; tam bo družba
morala močneje posegati in bo zato morda ostala samo relacija interesentdružba, ne pa interesent-podjetje. Skratka, problem ni tako enostaven.
Tovariš Svajncer je omenil vprašanje reforme učiteljišč; lahko obvestim
zbor, da je že izdelana študija o reformi izobraževanja učnih kadrov za osnovno
šolo. V tej se predvideva, da bomo prešli z letom 1964/65 frontalno na višjo
raven izobraževanja učiteljskega kadra za osnovno šolo, seveda postopno in z
določenimi predhodnimi študijami. Tudi ta študija oziroma predlog bo prišel
v razmeroma kratkem času pred vaš zbor.
Tovariš Cvetko je omenil politiko štipendiranja za študente v glasbenih
šolah. V republiškem sekretariatu za raziskovalno delo in visoko šolstvo obstoja
poseben fond za štipendiranje; iz tega se štipendirajo zlasti kandidati za tiste
deficitarne stroke, ki so potrebne za pouk, recimo, matematike, fizike, kemije,
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biologije, seveda za pedagoške usmeritve, zlasti pa tudi za kadre na kulturnoumetniškem področju.
Obstoja pa tudi predlog, da bi šole same dobile del sredstev za štipendiranje
svojih kadrov. Mislim, da bi bilo mogoče v bližnjem času izvesti kombinacijo
štipendiranja, ko bi posamezni visokošolski zavodi dobili del sredstev za štipendiranje študentov, dočim bi verjetno del sredstev moral ostati pri sekretariatu
kot najsplošnejšem predstavniku določenih panog. Nisem razumel tovariša poslanca Cvetka, v čem je bila zgrešena dosedanja politika štipendiranja študentov
na Glasbeni akademiji, oziroma kakšne pomisleke je imel proti dosedanjemu
načinu štipendiranja.
Več poslancev je omenilo vprašanje plana negospodarskih investicij; to so
bili poslanci Cvetko, Mavsar, Tiran. Tu moram pojasniti, da je predlog financiranja posameznih objektov iz sklada za negospodarske investicije za enkrat
samo predlog in bo moral upravni odbor še na novo pretresti vse postavke;
seveda se pa bistveni premiki ne bodo mogli doseči, če upoštevamo izredno
visoki postavki za ureditev Trga revolucije in za izgradnjo kliničnih bolnic, ki
skupaj zajemata približno 2 milijardi din.
Poslanec, tovariš Matej Bor, je omenil problem decentralizacije kulture;
razumel sem ga tako, da je ob procesu decentralizacije kulture skrb za njo
prehajala od razmeroma razgledanih in, rekel bi, široko uvedenih kadrov na
manj razgledane in morda na ožje, gospodarsko usmerjene kadre. Iz tega je
izzvenela težnja, da bi bilo treba določene zadeve le centralizirati. Problem, ki
ga je načel tovariš Bor, je eden od znanih problemov, o katerem se mnogo razpravlja med kulturnimi delavci; vendar je, mislim, pomislek proti decentralizaciji neutemeljen. Pri vsakem bistvenem, kvalitativnem premiku je treba v
naprej upoštevati, da bo prinesel tudi določene senčne strani in da bo šele
načrtno odpravljanje takih senčnih strani omogočilo kvantitativne in kvalitativne rezultate. Kot primer bi navedel delavsko samoupravljanje. Ko so
se prvič formirali delavski sveti in dobili na vpogled zamotane bilance in komplicirane predloge o novih investicijah, rekonstrukcijah in tako naprej, je brez
dvoma velik del teh članov delavskih kolektivov bil premalo izobražen, da bi
lahko tehtno posegal v odločanje. Toda izreden tempo dopolnilnega izobraževanja, izrednega študija, raznih tečajev in seminarjev za vprašanja ekonomike,
knjigovodstva in podobno, je mnogo prispeval, da danes znatno večje število
delovnih kolektivov že aktivno in argumentirano posega v odločanje, kar je bilo
prej v rokah samo ožjega tehničnega vodstva, direktorja in morda najožjih sodelavcev.
Zato menim, da bomo kljub določenim senčnim stranem pri decentralizaciji
kulturne dejavnosti naše delo pravilno usmerili, če bomo skušali razširjati
potrebe po kulturi, kot je nakazano v družbenem planu. Kulturna dejavnost
tudi prispeva na posreden ali neposreden način k dvigu proizvodnje, k zvišanju
produktivnosti in k blaginji celotnega naroda.
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o fluktuaciji prosvetnega kadra. Moram
reči, da na osnovi analize, ki je bila izdelana lansko leto, ni vzroka za preplah,
ker se je od lanskega leta fluktuacija dejansko skoraj ustavila. Številni so
primeri, ko iz gospodarskih organizacij prihajajo v izobraževalne ustanove bivši
učitelji ali pa tudi posamezni strokovnjaki. Kolikor pa je fluktuacijo le treba
omenjati kot problem, o katerem naj bi razpravljala skupščina, pa je treba
to argumentirati. Zal nimam lanske študije pri sebi, dobro pa se spominjam,
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da je bila fluktuacija z razmeroma znatnim premikom dohodkov v letih 1961
in tudi 1962 pri skoraj vseh prosvetnih delavcih ustavljena.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Vprašam poslance, ki so predlagali določene spremembe k predlogu plana, če sprejemajo stališča in obrazložitev odbora, ki jo je dala poročevalka odbora tovarišica Truda Žoher. Prosim,
besedo ima poslanec Stojan Batič!
Stojan Batič: Vprašal bi samo, kako je s predlogom, ki sem ga jaz
dal? Se spreime ali ne?
Predsednik Ivo Tavčar: Tvoj predlog, kolikor sem lahko razbral iz
razprave, ni spreminjal določenega besedila predloga plana,'zato se o njem
odbor ni izrekel. Smatra pa se, da so vsi predlogi dani kot priporočilo za
tekočo politiko, ali kot neko naročilo predsedstvu zbora, da ta vprašanja postopoma da na dnevni red našega zbora in jih ustrezno obravnava.
Dane Debič: Vprašal bi, ali je umestno, da bi naš zbor v posebni
točki razpravljal o antičnem parku v Šempetru v Savinjski dolini in njegovi
perspektivi.
H
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala sicer za pripombo, toda opozarjam
poslance, da ni smotrno, da zdaj prehajamo na drug dnevni red, ki bi ga moral
formulirati kot razpravo o delu našega zbora. Mislim, da to ni zdaj na dnevnem
redu, zato prosim, da sporoče vse želje in pripombe, ki jih imajo poslanci za
delovni načrt našega zbora, meni, ustno ali pismeno. Tako bi se lahko smotrno
izoblikoval delovni načrt, o katerem bi potem razpravljali na našem odboru,
lahko pa tudi na zboru.
Ker ni nobenih drugih pripomb, prosim poročevalca odbora, da predlaga
sklepe našega zbora o predlogu družbenega plana za leto 1964.
Truda Zoher : Na osnovi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave
Socialistične republike Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije na seji 20. decembra 1963 obravnaval predlog družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964 in sprejel
sklep
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu družbenega plana Socialistične
republike Slovenije za leto 1964.
1. Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije soglaša s predloženim družbenim planom SR Slovenije za leto 1964, ker izraža
težnjo po skladnejšem družbenem razvoju in upošteva potrebo po hitrejšem
napredku prosvete, kulture in znanosti, kot bistvenem pogoju za materialno in
duhovno rast naše družbe.
Razen tega, je v predlogu plana posebej obravnavan razvoj prosvete, kulture in znanosti, se te dejavnosti smotrno povezujejo tudi skozi ves predlog
plana z drugimi, zlasti z gospodarskimi dejavnostmi.
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Tako tesno medsebojno povezana obravnava razvoja gospodarstva in področja kulture, prosvete in znanosti je pomembna novost v predlogu družbenega
plana za leto 1964.
Zbor je močno poudaril potrebo po hitrejšem urejanju položaja šol vseh
stopenj, bo boljši ureditvi financiranja šol, zlasti potrebo po večjih naložbah
v razvoj in opremo šol, pri čemer se je še posebej zavzel za uresničevanje
predvidene možnosti za dolgoročno najemanje posojil.
Obenem s tem se je zbor izrekel za pospešeno reformo na vseh šolah
in tesnejšo povezavo reforme z zahtevami in potrebami gospodarstva ter družbenih služb. Pri tem je še posebej poudaril pomen dolgoročnega planiranja
glede potreb po kadrih.
Zbor se je v celoti strinjal s predvideno usmeritvijo glede raziskovalnega
dela, ki je vsebovana v planu, ter poudaril, da so raziskave bistvena sestavina
pri programiranju razvoja vseh dejavnosti še posebej pa gospodarskih.
Zbor ugotavlja, da daje plan tudi primerne smernice za razvoj na področju
kulture; vendar pa to področje precej zaostaja in bi bilo treba v prihodnje
zagotoviti za tovrstno dejavnost več sredstev. Predvideti bi bilo treba tudi
večje naložbe za obnovo in gradnjo prostorov za kulturne potrebe, kar naj bi
prav tako kot na drugih področjih omogočilo najemanje dolgoročnejših posojil.
2. Zbor k prečiščenemu besedilu predloženega družbenega plana v glavnem
nima pomembnejših spreminjevalnih oziroma dopolnilnih predlogov, razen naslednjih dveh:
Prvič: besedilo 1. odstavka 2. točke na strani 21 prečiščenega besedila
predloga plana naj se dopolni z naslednjim stavkom:
»Hkrati je treba izboljšati organizacijo izdajanja učbenikov in izdelave učil
za potrebe šol vseh stopenj.«
Zbor namreč meni, da je organizacija izdajanja učbenikov in izdelave učil
še precej slaba in smatra dopolnitev predloženiega besedila družbenega plana
ža umestno.
Drugič: V poglavju »Uporaba sredstev republiških skladov« se besedilo
o skladu Socialistične republike Slovenije za pospeševanje založništva dopolni
tako, da se glasi:
»Sklad SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in
tiskarske dejavnosti naj z ustrezno delitvijo sredstev utrdi doseženo raven
založniške in časopisne dejavnosti, spodbuja smotrnejše in dolgoročnejše programiranje teh dejavnosti ter vpliva na njih hitrejšo organizacijsko in ekonomsko krepitev. S tem v zvezi naj tudi pospešuje razvoj tiskarstva in knjigotrštva. Upravni odbor sklada naj stremi k temu, da se pri uresničevanju
svojih nalog čim tesneje povezuje z založniškimi in izdajateljskimi sveti delovnih organizacij in da razvija sodelovanje različnih interesentov, tako pri
programiranju kakor pri financiranju dejavnosti na teh področjih.«
Zbor smatra, da bi bilo naloge sklada primerneje opredeliti tudi v predlogu družbenega plana, čeprav je Izvršni svet v skladu z zakonom o skladu
SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske
dejavnosti izdal predpis o osnovah in merilih za delitev sredstev imenovanega
sklada.
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z obema amandmajema.
Predsednik Ivo Tavčar: Slišali ste besedilo predloga sklepa, ki ga je
pripravil odbor. Zeli kdo kaj pripomniti k temu predlogu? Ce ne, dajem predlog
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sklepa o mnenju našega zbora k predlogu družbenega plana na glasovanje.
Kdor je za predlog, prosim, naj dvigne roko! (Hvala lepa). Kdo je proti? (Nihče).
Se je kdo vzdržal? (Nihče). Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga
proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964.
Predlog proračuna sprejemata Republiški in Organizacijsko-politični zbor,
naš zbor pa o njem razpravlja in da svoje mnenje. Pismeno obrazložitev ste
že prejeli hkrati s predlogom republiškega predračuna. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta dati še ustno pojasnilo? Besedo ima tovariš Boris Kocijančič,
član Izvršnega sveta!
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši! Moj namen ni, da bi dal
neko proračunsko tehnično obrazložitev predloga republiškega predračuna za
leto 1964, to je, da bi pojasnjeval vsako posamezno postavko. Želim dati le
nekatere ugotovitve in opozoriti na nekatera dejstva, ki so bila merodajna tako
za predvidevanje, kakšni bodo proračunski dohodki v letu 1964, kakor tudi za
načela, ki so bila pri delitvi teh proračunskih dohodkov predvsem upoštevana.
Predlog proračuna obravnavamo v obliki, kakor vam je bil predložen s
kasnejšim popravkom, ki je bil potreben zaradi spremembe, nastale pri oceni
proračunskih dohodkov za območje celotne republike, ki je omogočila ugodnejši
odnos med republiko in družbeno-političnimi skupnostmi, okraji in občinami.
Glede proračunsko-tehnične obtazložitve se sklicujem na obrazložitev, ki ste
jo dobili že v pismeni obliki in ki je, upoštevaje tudi to razliko, pravzaprav
že tam v celoti podana. V celoti se uvodoma sklicujem na izvajanja, ki jih je
dopoldne navedel tovariš Gabrovšek v obrazložitvi družbenega plana, ker je
na podlagi izvedbe in dopolnitve ocen, ki jih predstavlja družbeni plan, možno
s skupnimi napori vseh delovnih organizacij in vseh občanov doseči res tiste
dohodke, ki so predvideni za leto 1964. Mislim, da je pri tem pomembno, da
ne govorimo samo o tem, kako bomo zbrana sredstva razdelili, temveč, da
vsaj v kratkem ugotovimo, na kakšen način bomo prišli do teh proračunskih
sredstev, ki so potrebna tako za republiški proračun kakor tudi za proračune
družbeno-političnih skupnosti. Ocena letošnjega leta glede realizacije proračunskih dohodkov in predvidevanje družbenega plana za leto 1964 dajeta tak
rezultat, da lahko računamo v prihodnjem letu s 96 milijardami 555 milijoni
kot celotno maso proračunskih dohodkov za območje celotne republike, kar
pomeni povečanje za 14®/o proti proračunskim dohodkom v letu 1963.
2e uvodoma sem poudaril, da je predvsem izvedba in realizacija smernic,
ki jih postavlja družbeni plan, to je porast proizvodnosti za približno 10°/o,
zaposlenosti za 3'% in življenjskih stroškov za okrog 6 %, predpogoj za to, da
bo mogoče v predvideni višini uveljaviti proračune republike in družbenopolitičnih skupnosti. Tu je treba poudariti, da dviganje tako imenovanih posebnih nedeljivih dohodkov ne bi bilo mogoče, ker je to predvideno že v
maksimalni stopnji in bi pomenilo povečanje davščin, kar bi neposredno prizadelo standard našega delovnega človeka.
Zato smatramo, da je ocena proračunskih dohodkov realna, da so predvideni
dohodki v skladu s-splošnim razvojem-in da so izkoriščeni vsi viri do višine,
ki ne more negativno vplivati na poslovanje delovnih organizacij in na standard
občanov. Vsako pretiravanje bi bilo nevarno, zlasti, če bi predvideli višino, ki
bi pomenila dodatne obremenitve, bodisi delovnih organizacij, bodisi državljanov oziroma višino, ki bi je v teku leta ne mogli doseči. To bi seveda
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privedlo celotno proračunsko situacijo v teku leta in zlasti v drugi polovici leta
do tega, da predvidenih obveznosti ne bi mogli izvesti.
Na tako ugotovljenih skupnih proračunskih dohodkih participira zveza z
8 milijardami 445 milijoni, okrajem in občinam pa ostane na podlagi zakona
o udeležbi na skupnih dohodkih najmanj 28 '%> vseh proračunskih dohodkov,
doseženih na njihovih območjih. Ta odstotek je različen glede na ekonomsko
moč okrajev in glede na proračunske obveze, ki jih imajo družbeno-politične
skupnosti na teritoriju posameznega okraja.
Jasno je, da je nadaljnja delitev proračunskih dohodkov stvar okrajnih
skupščin in dogovorov s posameznimi občinskimi skupščinami. Po odštetju vseh
proračunskih potreb ter dohodkov in dajatev, ki jih moramo dati zvezi na
podlagi zveznih predpisov, ter občinam in okrajem, ostane za kritje republiških
potreb v letu 1964 25 milijard 800 milijonov. Ce od tega odštejemo obvezno
rezervo 1 milijardo 445 milijonov, pomeni to, da nam ostane za razdelitev v republiškem proračunu 24 milijard 355 milijonov, kar je za 5 milijard 288 milijonov
več, kot je bilo v letu 1963. Takšna je situacija pri dohodkih.
Dovolite mi, da sedaj ne navajam podrobnosti, temveč omenim le nekatere
značilnosti, ki so bile odločilne za razdelitev republiških proračunskih sredstev.
Kot eno bistvenih vprašanj, ki je vredno posebnega poudarka in ki iz leta v
leto vse bolj vpliva na republiško proračunsko potrošnjo, je treba omeniti
vlogo republiških skladov. Ta pomembnost je razvidna že iz predloga, ki ga
imata pred seboj. V letošnjem letu se iz proračuna daje za potrebe republiških
skladov 37,4 %, kar je 1" milijardo 951 milijonov več kot v letu 1963 in pomeni
nasproti letu 1963 zvišanje za 25 °/o.
Druga pomembnost je celotna masa sredstev, s katerimi razpolagajo republiški skladi. Ta je po predvidevanjih sedaj 52 milijard 845 milijonov, in
sicer pri kreditnih skladih 28 milijard 479 milijonov in pri ostalih skladih
24 milijard 266 milijonov.
Tretja značilnost poslovanja republiških skladov je, da so v svojem poslovanju povsem samostojni in da določajo politiko njihovi upravni odbori. Ta
je v skladu s splošnimi smernicami družbenega razvoja, ki jih v najsplošnejši
obliki daje Skupščina; sicer pa so upravni odbori, ki so formirani iz vrst
strokovnjakov kulturnih in politično-družbenih delavcev ter onih, ki so posebno
zainteresirani za posamezna področja, tisti, ki razpravljajo in odločajo o delitvi
teh sredstev. Tako je seveda povsem jasno, da bodo ta sredstva veliko bolj
smotrno in načrtno razdeljena na področja, za katera so ustanovljeni posamezni
skladi. Če bi tista sredstva, ki jih dajemo direktno iz proračuna kot pomoč
skladom, delili, ne bi dosegli takega učinka, kot ga s tem, da je s pomočjo
oziroma preko upravnih odborov vsak dinar, ki prihaja iz proračuna, veliko
smotrneje naložen in predvsem vezan tudi na ostale sointeresente, na vse tiste,,
ki so za reševanje posamezne naloge tudi sami zainteresirani.
Nadalje mislim, da se prav na prosvetno-kulturnem področju kaže iz leta
v leto, da bi vrsta kulturno-prosvetnih akcij ne bila mogoča, če se ne bi %
izredno aktivnostjo in z izredno prizadevnostjo vmešali v reševanje prav republiški skladi in poiskali vse zainteresirane, da zberejo potrebna sredstva za
kritje teh nalog.
Tako nam torej potem, ko smo odredili tudi sredstva za republiške
sklade, ostane kot ožji republiški proračun 62,6 %> za republiške organe in za
ostale republiške obveznosti in potrebe. Republiške obveznosti pa so predvsem
pokrivanje izdatkov republiških organov, obveznosti iz posojil in garancij,
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ki jih je prevzela republika, dotacije samostojnim zavodom, sredstva za splošne
republiške potrebe oziroma posebne namene in proračunska rezerva.
Preko proračunskih kvot, ki jih dobivajo posamezni republiški organi, pa
je postavljena druga značilnost republiškega proračuna, to je, da se skuša čimveč
teh sredstev angažirati po tako imenovani pogodbeni poti, o čemer mislim še
pozneje reči nekaj besed. Te obveznosti po pogodbah pomenijo, da se v veliko
večji meri vežejo tako ustanove kot zavodi na izvrševanje določenih nalog.
Dotacije društvom in družbeno-političnim organizacijam so prav tako dane
preko republiških organov, tako da ostane za potrebe republiške uprave v ožjem
smislu 6967 milijonov, kar pomeni 27 % sredstev, ki so namenjena za republiški
proračun. Za ostale splošne potrebe in splošne obveznosti, ki jih ima republika,
pa je predvidenih 7736 milijonov vseh proračunskih sredstev.
Sredstva, predvidena za potrebe republiške uprave, so namenjena za njihov
dohodek, ki se sedaj ne formira kot dotacija, temveč temelji na programu dela.
Vsa delitev v okviru posameznega organa je prav tako odvisna od programa
dela in v skladu s finančnim načrtom, ki ga izdela vsak republiški organ. To
je podpora novemu uslužbenskemu sistemu, na katerega je v teku letošnjega
leta prešla že večina republiških organov; s 1. 1. 1964 pa preidejo še ostali.
Ta način pomeni stimulativnejši način nagrajevanja in delitve osebnega dohodka, predvsem na podlagi opravljenega dela.
Predlagano povečanje sredstev za osebno potrošnjo, ki je v letu 1964
predvidena na 5314 milijonov nasproti 4609 milijonom lani, omogoča zvišanje,
osebnega dohodka za 8 i0/o.
Ze prej sem rekel, da se vrsta javnih služb financira preko pogodb; to so
predvsem tiste javne službe, kjer je mogoče sklepati pogodbe za opravljanje
določenih nalog, analiz, preiskav itd. in kjer se je ta oblika pokazala kot izredno
uspešna in primerna. Gre namreč za to, da republiški organi, ki sklepajo
pogodbe s posameznimi zavodi, dobe od teh zavodov programe dela in programe
za opravljanje posameznih nalog. S tem se ti zavodi ne pojavljajo pred Izvršnim
svetom ali republiškim sekretariatom za proračun ali sploh pred republiškimi
organi samo enkrat, ko se pripravlja proračun, temveč je s tem zagotovljena
kontinuirna skrb republiškega organa, kako posamezni zavod izvaja s pogodbo
prevzeto nalogo.
Deloma se opravljajo javne službe tudi preko skladov, o čemer sem govoril
že prej, deloma pa so dane tudi dotacije tistim zavodom, ki ne ustvarjajo
posebnega dohodka in morajo zato dobivati dotacijo. Od 98 zavodov, katerim
daje določena sredstva v tej ali oni obliki republiški proračun, 18 prejema še
čisto dotacijo. Od teh 18 zavodov jih je nič manj kot 16 s področja kulture, prosvete in znanosti. Za te zavode je predvideno v letu 1964 1090 milijonov čiste dotacije. Nedvomno bo potrebno, da v teku leta 1964 preidejo tudi ti organi na
pogodbene odnose, da tudi ti organi skušajo uveljaviti svoje zahteve z opravljanjem konkretnih nalog. To se mi zdi tem primerneje, ker prihaja prav na področju družbenih služb do stalnega konflikta ob prijavljanju proračunskih zahtev,
ker ne razpolagamo še z zadostnimi in dovolj objektiviziranimi merili za postavljanje in za obrazložitev proračunskega prispevka. Zato naj bi ti zavodi v
letu 1964 skušali predvsem objektivizirati svoje zahteve, ne samo s potrebami,
ker sami dobro vemo, da proračun vseh potreb kriti ne more, ampak predvsem
bolje utemeljiti svoje zahtevke, kot so jih dosedaj. Pogodbeni način dobivanja
potrebnih sredstev bo nedvomno pripeljal zavode do tega, da bodo pričeli
resneje programirati svoje delo in da bodo programi mnogo dolgoročnejši, kot
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pa so bili doslej. Za tako imenovane pogodbene obveznosti je predvidenih v
letošnjem letu v proračunu 728 milijonov dinarjev.
Končno bi želel povedati še nekaj stvari, ki so povsem konkretne; ena je
vprašanje republiških obveznosti. Republiške obveznosti so, kot sem že prej
dejal, predvsem plačilo posojil in garancij; posojil, ki jih je republika najela
zlasti za negospodarske investicije, in pa garancij, ki jih je dala predvsem pri
stanovanjskem skladu za zidanje stanovanj za republiške uslužbence in za borce.
Posebno postavko pomenijo sredstva za splošne republiške potrebe v letu
1964 v skupnem znesku 1789 milijonov. Republika je morala prevzeti določene
obveznosti, ki jih je prej pokrivala zveza. Tu mislim na regres za premog, ki
bi ga morale kolikor ne bi tega prevzela republika, prevzeti družbeno-politične
skupnosti. V tem primeru bi se delež republike moral za toliko znižati in bi
se moral povečati delež družbeno-političnih skupnosti. Dalje je tudi regres za
mleko, geološka raziskovanja, stroški vodnega gospodarstva, razlika v cenah
časopisov in dinarsko kritje za nakup deviz za potrebe republike.
Proračunska rezerva sama je predvidena za prihodnje leto v višini 300 milijonov, kar pomeni 1,2% proračuna. Je izredno nizka, je pa nasproti proračunskim rezervam preteklih let vendarle dejansko čista proračunska rezerva,
to se pravi, da ni namensko obremenjena za določene izdatke, kakor je bilo
to dosedaj, ko se je za določene stvari že vnaprej predvidevalo, da jih bo med
letom treba kriti iz rezerve.
Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je prav, da poudarim, da so
dohodki realno planirani in v skladu z družbenim planom za leto 1964, kakor
tudi, da je predlagana razdelitev.sredstev v skladu s splošnimi smernicami in
v skladu s pokritjem vseh tistih potreb, ki so najnujnejše in ki jih je republiški
proračun dolžan kriti.
Izvršni svet smatra, da sta obe strani, se pravi, dohodki in izdatki, usklajeni,
in zato predlagam v imenu Izvršnega sveta, da predlog republiškega proračuna
za leto 1964 sprejmete.
Predsednik Ivo Tavčar: Poročilo odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov ste dobili že pismeno. Prosim poročevalca tega odbora, da
da še ustno pojasnilo. Poročevalec odbora je poslanec Dane Tovornik.
Dane Tovornik: Po 151. členu ustave SR Slovenije obravnava republiški proračun Republiški zbor enakopravno z Organizacij sko-političnim
zborom. Enako določbo ima tudi 12. člen začasnega poslovnika Skupščine SR
Slovenije. Ta dva zbora sta torej pristojna za sprejemanje družbenega plana.
Po 160. členu ustave SR Slovenije ima vsak zbor pravico, da obravnava predloge zakonov, družbenega plana, proračuna ali druga vprašanja s področja
drugega zbora ali da da glede tega predloga ali vprašanja zbor svoje mnenje,
če posega predlog oziroma vprašanje tudi v njegovo pristojnost. Enako določbo
ima tudi 3. odstavek 5. člena začasnega poslovnika našega zbora.
Predsednik Skupščine SR Slovenije je poslal našemu zboru predlog republiškega proračuna, da o njem razpravlja. Temu razpravljanju je posvečena
današnja seja našega zbora, ki bo potem tudi podal pristojnim zborom svoja
mnenja in stališča o predlogu republiškega proračuna.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je o predlogu republiškega proračuna v letu 1964 razpravljal na seji 13. 12. 1963 in sprejel
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določene pripombe. Prejeli ste poročilo odborov, v katerem so te pripombe
navedene.
Odbor je bil mnenja, da nobena od teh pripomb ne terja nove oziroma
spremenjene ali dopolnjene formulacije besedila v predlogu republiškega proračuna.
Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo o predlogu republiškega
proračuna. Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi poslanec Stojan Batič.)
Stojan Batič: V proračunu sekretariata za kulturo in prosveto stoji
postavka: 9 milijonov za odkup umetniških del. V Sloveniji imamo preko 200
živečih likovnih umetnikov, kar pomeni, da predstavlja znesek 9 milijonov
povprečni letni odkup na enega likovnika v znesku 45 000 dinarjev. Smatram,
da je to absolutno premalo.
Zanima me, ali je v tej postavki mišljen odkup del živečih ali tudi umrlih
umetnikov-impresionistov, ali morda tudi gostujočih umetnikov. V tem primeru
bi se namreč to povprečje znatno zmanjšalo.
Vem, da obstajajo še druge možnosti pri občinah in podjetjih, toda kljub
temu se mi zdi postavka 9 milijonov premajhna.
Predsednik Ivo Tavčar: Želite na to vprašanje pojasnilo?
Stojan Batič: Da.
Predsednik Ivo Tavčar: Dali bi ga morda na koncu razprave. Kdo
še želi razpravljati o predlogu proračuna? Prosim, tovarišica Truda ZoherDurj ava.
Truda Zoher: Prosila bi predstavnika Izvršnega sveta, da bi mi odgovoril na naslednje vprašanje:
V gospodarstvu je opaziti močno tendenco po decentralizaciji, ko vedno
večja bremena padajo na komune. Te imajo vedno več obveznosti. Ali se čuti
to tudi v proračunskem sistemu? Ali se proporci znotraj celotne kvote skladno
spreminjajo s samo decentralizacijo, ali ostajajo vedno enaki, kljub temu, da
sprejema občina nase vedno večje obveznosti.
Predsednik Ivo Tavčar:
Ive Subic.

Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Tovariš

Ive Subic: Pri pomanjkljivih sredstvih, ki so namenjena za osnovno
dejavnost raznih kulturnih institucij, bi bilo treba voditi tako politiko, ki bi
angažirala večji del teh sredstev za popularizacijo in estetsko vzgojo širšega
kroga naših občanov, ne pa toliko za razne reprezentativne akcije teh zavodov
doma ali v tujini, od katerih nimamo posebnih koristi. Primer iz likovnega
področja: zakaj dva kiparska simpozija, ko galerije in Zveza svobod nimajo
sredstev za organizacijo potujočih razstav?
S pogodbenim angažiranjem večjih materialnih sredstev v splošno kulturno
vzgojo in osveščenost našega delovnega človeka bomo dosegli tak kulturni nivo,
ki bo pozitivno vplival tudi na njegove delovne sposobnosti.
Prav tako se mi zdi, da bi morala politika upravnega odbora sklada za
pospeševanje založništva stremeti za tem, da bi bolj dotirala razne popularne
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edicije z vseh kulturnih področij. Na ta način bi poleg raznih reprezentativnih
izdaj, ki pa so dostopne le ožjemu krogu interesentov, dobili tudi edicije, ki
bi v veliko večji meri zadostile svojemu namenu, ker bi bile dostopne poprečnemu zainteresiranemu človeku.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Matej Bor.
Matej Bor: Čim bolj listam po pregledu republiških negospodarskih
investicij, tem bolj se mi z;di, da so nekatere kulturne institucije, ki so potrebne
investicij, tu premalo upoštevane. Ce vidim prav, je predvidena samo investicija
za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, za adaptacijo njenih prostorov,
potem za Prešernovo družbo in mogoče še za RTV Ljubljana. Gre pa še za nekatere druge institucije, ki so v takem stanju, da tudi potrebujejo te investicije.
2e danes smo slišali iz ust tovariša Tirana, da v Drami, čeprav se je obnavljala, ni urejeno niti vprašanje centralnega ogrevanja; in vendar je to naš
najreprezentativnejši zavod. Zato bi konkretno predlagal, da se najdejo v
skladu oziroma v tej globalni vsoti negospodarskih investicij tudi sredstva
za to, da se ustreže vsaj tistim institucijam, ki so tega najbolj potrebne. Ne
spoznam se na gospodarsko politiko in tudi ne vem, kako naj bi se ta sredstva
dobila, vidim pa, da so tu nekatere take postavke, pri katerih bi mogoče laže
počakali še kako leto, pa bi ta denar dali rajši za nujnejše stvari, o katerih
sem govoril.
Drugi tovariši so omenjali, da potrebujejo investicije tudi nekateri muzeji,
vendar jaz jih tu ne vidim. Mogoče bi mi predstavnik Izvršnega sveta pojasnil,
ali so predvideni za primere kot je Drama, krediti iz kakšnih drugih virov; ali
jih ima na razpolago občina ali pa se je na to kratkomalo pozabilo.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta Borisa
Kocijančiča za pojasnila.
Boris Kocijančič: Tovariš predsednik, vsa vprašanja, ki so bila dana,
razumem tako, da se tovarišice in tovariši poslanci s predlogom kot takim
strinjajo, saj proti predlogu proračuna ni bilo nobene bistvene pripombe. Zaradi
tega mi dovolite, da odgovorim na konkretna vprašanja, ki so bila tu postavljena.
Dejansko je predvidenih v proračunu sekretariata za kulturo in prosveto
v letošnjem letu za odkup umetnin 9 milijonov dinarjev; to pomeni nasproti
preteklemu letu, ko je bilo za to predvidenih 8 milijonov, 15 % povišanje,
kar je nad zvišanjem republiškega proračuna, ki znaša 8 %; tako bi tu kakršenkoli avtomatizem najbrž govoril v škodo tej postavki. Ne mislim s tem trditi,
da je postavka visoka ali povsem primerna; toda v okviru proračuna ostalih
institucij, galerij in tako dalje je predvidenih za odkup umetnin še nekaj sredstev, tako da to ni edina postavka, ki je za to predvidena. Iz prakse pa vemo
vsi, in tudi tovariš Batič, nekdanji predsednik Društva slovenskih likovnih
umetnikov, da se z zainteresiranjem določenih institucij da doseči tudi na
tem področju še določene ustrezajoče uspehe.
Na vprašanje, ki ga je postavila tovarišica, ali je upoštevana decentralizacija
tudi na področju kulture in prosvete, bi želel zaenkrat odgovoriti na to, da se
v okviru delitve proračunskih sredstev republika s svojim ožjim proračunom
dvigne za 8 °/o, dočim se delež okrajev in občin dvigne za 10,1 %. Ne mislim,
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da bi bilo to povsem ustrezno, vendar je nedvomno treba opozoriti na to. Brez
povezave vseh zainteresiranih v komuni pa je pri sedanjem načinu delitve proračunskih sredstev zaenkrat nemogoče predvidevati, da bi bile s čistimi dotatacijami opravljene velike ali pa večje naloge na področju posamezne komune.
Kot primer bi navedel samo Trbovlje in Hrastnik, ki imata dva velika kulturna
doma, ki bi jih iz rednih proračunov najbrž ne mogli zgraditi; prav na podlagi vseh zainteresiranih faktorjev pa je prišlo do tega, da so se zgradili tudi
tako pomembni kulturni objekti.
Glede vprašanj, ki jih je postavil tovariš Ive Šubic, mislim, da je to, kar
je povedal, več ali manj sugestija za delo upravnih odborov obeh skladov.
Zdi se mi, da je vprašanje reprezentativnih simpozijev, ki jih je omenil, predvsem stvar sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Upravni odbor sklada
naj o tem samostojno razmišlja. Nedvomno pa ne bi smeli smatrati, da se posamezne organizacije, ki delegirajo svoje člane v upravne odbore skladov, zanimajo
zanje samo takrat, ko imenujejo oziroma ko izberejo svojega člana, te organizacije naj bi kontinuirano spremljale delo upravnih odborov skladov, njihovo
politiko in nanjo vplivale.
Isto, se mi zdi, velja tudi za njegovo ugotovitev glede založniške dejavnosti.
Sami ste sprejemali pred kratkim zakon o založništvu, Izvršni svet je kot je že
tovarišica omenila, pred nekaj dnevi postavil na seji nov upravni odbor založniškega sklada in sprejel odlok o osnovah in merilih za delitev sredstev za založniško dejavnost. Nedvomno bodo morali spremljati delo upravnega odbora vsi
zainteresirani činitelji, da bodo v upravnem odboru resnično prišle da izraza
najbolj pereče kulturno-prosvetne potrebe.
Vprašanje negospodarskih investicij danes najbrž ne bi spadalo v tukajšnjo
obravnavo, ker še nimamo predloga o razdelitvi sredstev. Tega bomo imeli
potem, ko bo zavzel dokončno stališče upravni odbor sklada. Pred negospodarskimi investicijami sta v prihodnjem letu dve ogromni nalogi, ki absorbirata
tako rekoč večino, sredstev negospodarskih investicij; to je dograditev Trga
revolucije in gradnja mestne bolnišnice v Ljubljani, ki jo gradimo skupno z
okrajem Ljubljana in z občinami ljubljanskega okraja. Tu prispeva republika
zgolj tisti del, ki pomeni pedagoško-raziskovalni del tega objekta, tako v ničemer ni kršen princip popolne decentralizacije na področju investiranja v
zdravstvu.
Sedaj ne bi mogel dati dokončnega odgovora na sugestijo tovariša Bora,
mislim pa, da bi bilo to treba sporočiti upravnemu odboru sklada. Ta bo to
upošteval, seveda ob dejstvu, da imamo glede Trga revolucije in graditve mestne
bolnišnice v Ljubljani že fiksno obveznost ter da na njun račun ne bo mogoče
v ničemer zmanjševati prispevka, ki ga je za zgraditev teh velikih objektov
dolžna dati republika.
Predsednik Ivo Tavčar: Govoriti želi Miloš Poljanšek. Prosim.
Miloš Poljanšek: Želim dopolniti tovariša Kocijančiča, predstavnika
Izvršnega sveta, v zvezi z vprašanjem poslanca Matija Bora, ki vprašuje, kako
je z investicijami iz sklada za negospodarske investicije.
Naj kot resorni sekretar za to področje povem, da je bila upravnemu odboru
sklada sicer predložena vsa dokumentacija, ki kaže na veliko potrebo po investicijskih sredstvih, da pa je ostalo veliko število vlog nerešenih, zaradi večjih
odprtih akcij, ki se v letu 1964 samo nadaljujejo.
14
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Moram pa povedati, da smo za določene akcije vendarle dosegli sporazum
med okrajno skupščino Ljubljano in republiko, in to za tiste institucije, katerih
dejavnost financiramo. Tu moram omeniti predvsem Slovensko matico in Slovensko filharmonijo: v prihodnjem letu bomo za stoletnico Slovenske matice
zaključili celotno akcijo in dosegli investicijska sredstva v višini 34 milijonov,
od katerih bo dala republika 6 milijonov. Slovenska filharmonija bo dobila
skupaj 6 milijonov, od česar bo dala republika po predlogu 2 milijona.
Odprto pa je ostalo vprašanje Drame. Omenjeno je bilo, da je izredno
akutno vprašanje ogrevanja. Okrajna skupščina je sicer pripravljena financirati
kotel, vendar tega programa Drama ne more izpeljati, ker nima dovoljenja
za obnovo grelnih naprav. Po programu se mora namreč priključiti toplarni,
ki se ureja za širši kompleks Ljubljane.
Dalje je ostal odprt izredno akuten problem urejanja prostorov za Zavod
za spomeniško varstvo; tu gre za 40 milijonov, za katere zaenkrat še ni jasno,
kako jih bo mogoče v letu 1964 dobiti.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Kot sem že dejal, mora naš zbor
dati o predlogu republiškega proračuna svoje mnenje. Da bi lahko naš stalni
odbor pripravil predlog sklepa o tem, odrejam 10 minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 17.55 in se je nadaljevala ob 18.10.)

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo delo. Prosim poročevalca odbora,
da da predlog sklepa o proračunu.
Dane Tovornik: Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave
Socialistične republike Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije na seji dne 20. decembra 1963 obravnaval predlog
proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964 in sprejel sklep o
mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964.
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije ugotavlja, da k predlogu proračuna SR Slovenije za leto 1964 nima pripomb ali
predlogov za spremembe oziroma dopolnitve.
Zbor je bil le mnenja, da bi bilo treba proučiti možnosti za boljšo in spodbudnejšo delitev sredstev med družbeno-političnimi skupnostmi in pri tem krepiti vlogo komun.
Razen tega je v razpravi o proračunu ugotavljal skromno udeležbo kulturnih
dejavnosti pri delitvi sredstev iz proračuna in skladov.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Poslanec
Matej Bor, prosim.
Matej Bor: Mislim, da je formulacija sklepa, po kateri zbor nima nobenih pripomb k proračunu, nepopolna. Ze moja pripomba, ki ste jo slišali glede
tega, da je premalo investicij za kulturne institucije, je bila pripomba, o kateri
se ne more reči, da je ni bilo. Takih pripomb je bilo še nekaj. V taki obliki za
to ne morem glasovati.
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Predsednik Ivo Tavčar: Iz tvoje pripombe bi povzel predlog, da bi se
v besedilu črtalo: »nima pripomb« in bi ostalo samo »nima predlogov za spremembe in dopolnitve«. Tvoja pripomba in pripombe drugih so vsebovane v
splošni pripombi, ki se, kot ste slišali, glasi tako: »Razen tega je v razpravi
o proračunu tudi ugotavljal skromno udeležbo kulturnih dejavnosti pri delitvi
sredstev iz proračuna in skladov.« Mislim, da je v tej pripombi povzeta tudi
tvoja razprava in razprava nekaterih, drugih. Ni pa bilo tu neke take pripombe,
s katero bi rekli, češ, naj se določena postavka v proračunu tako in tako
spremeni, kar bi pomenilo, naj se nekomu določena sredstva vzamejo in dajo
drugemu. Tega skoraj da ne moremo predlagati, ker tudi nismo zbor, ki bi bil za
to pristojen. Zato se res lahko omejimo samo na ti dve kratki pripombi, zlasti še,
ker smo nekatere druge, sicer tudi že podobne pripombe dali v predlogu
o planu.
Prosim pa še za mnenje predstavnika Izvršnega sveta.
Boris Kocijančič: 2e prej sem omenil, vendar menda premalo
jasno, da danes ne razpravljamo dokončno o sredstvih skladov in o delitvi
skladov, ker so tu še upravni odbori in ker ti ne morejo deliti sredstev, če sploh
ne vedo, kaj bodo skladi dobili. Najprej mora biti sprejet proračun in najprej
morajo biti zagotovljena sredstva skladov, šele potem bodo lahko upravni odbori
izdelali dokončne predloge za delitev sredstev.
Matej Bor: Glede na pripombo tovariša Kocijančiča in glede na spremembo teksta sem zadovoljen in ne dajem nobene pripombe.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Ima morda .še kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Ce ne, dajem predlog sklepa s spremembo kot sem jo predlagal
po pripombi poslanca Mateja Bora, na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu
proračuna SR Slovenije za leto 1964 sprejet.
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem sejo.
(Seja ie bila zaključena ob 18.15.)
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(19. decembra 1963)
Predsedovala: Dr. Ruža Šegedin,
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora.
Začetek seje ob 9.35.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 3. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Vinko Kastelic, Marjan Šenk in
Oto Štraser. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Predsednik Skupščine SR Slovenije je poslal našemu zboru predlog družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1964 in predlog republiškega
proračuna za leto 1964, da da zbor glede teh predlogov svoje mnenje. O teh
predlogih je že razpravljal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
našega zbora in predložil poročili. Zato predlagam za današnjo sejo tale
dnevni red:
1. odobritev zapisnika 2. seje Socialno-zdravstvenega zbora;
2. obravnava predloga družbenega plana Socialistične .republike Slovenije
za leto 1964 in
3. obravnava predloga proračuna Socialistične republike Slovenije za
leto 1964.
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo še
kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, smatram, da je predloženi dnevni red sprejet.
Prehajamo nal. točko dnevnega reda: Zapisnik 2. seje ste prejeli
skupaj z vabilom. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, menim, da je zapisnik odobren in da se ga lahko podpiše.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
Hkrati s predlogom družbenega plana smo prejeli tudi obširno dokumentacijo, oceno družbenega razvoja v letu 1963, elaborat o nekaterih problemih
financiranja investicij in poročilo o republiških skladih. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k predlogu družbenega plana? Prosim.
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred seboj imate
predlog družbenega plana za leto 1964, dokumentacijo, tekstualni in tabelarni
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del, ocene družbenega plana za leto 1963, elaborat o investicijski politiki, o investicijah v preteklem letu in elaborat o republiških skladih. Nedvomno torej
dovolj materiala za razpravo o predlogu družbenega plana za leto 1964.
Dovolite mi, da uvodoma vendarle opozorim na nekatera dejstva in dath
nekatere ocene, ki utemeljujejo predlog družbenega plana za leto 1964, ne da
bi hotel s tem ponavljati vse ugotovitve, ki so navedene v teh materialih, in ne
da bi imel namen s tem usmerjati razpravo, ki bo nedvomno osvetlila vprašanja, ki so obravnavana v predlogu družbenega plana z mnogo širših družbenopolitičnih aspektov, kakor pa jih je mogoče obravnavati v teh skromnih uvodnih
besedah.
Vloga predloženega plana je usmerjevalna, plan daje torej le splošne smernice na osnovi dogovorov vseh zainteresiranih činiteljev za dosego postavljenih
ciljev v bodočem letu in to na temelju analiz in ocen preteklih razdobij in
predvidevanj bodočega razvoja. To poudarjam zato, ker je konkretizacija plana
odvisna predvsem od tega, kako bodo družbeno-politične skupnosti, delovne
organizacije in občani s skupnimi napori izpolnili, dopolnili ter konkretizirali
plan, vsak na svojem področju, vsak na svojem delovnem mestu. Od orientacije
vseh teh činitelj ev je odvisno, kako razviti in poglobiti naš ekonomski, naš
družbeni sistem, da bo mogoče tako zastavljene naloge tudi doseči.
Preteklo leto nam daje dovolj trdne opore za trditev, da je mogoče te
naloge celo preseči. Ne da bi ocenjevali daljše razdobje, kar bi bilo sicer pravilneje, nam že uspešni razvoj v letu 1963 daje potrdilo, da je plan za leto 1964
realen. V bližnji preteklosti nismo bili v tako ugodni situaciji kot letos. V 1961.
letu in v prvi polovici 1962. leta smo bili v znatno težji situaciji, ker se je
pričelo kazati relativno zaostajanje porasta proizvodnje in izvoza. Situacija se
je začela bistveno popravljati šele po IV. plenumu CK ZKJ v drugi polovici
1962. leta. Na plenumu so bile nakazane smernice za odstranitev napak in
potreba po mobilizaciji vseh subjektivnih činiteljev. Od tega plenuma dalje in
zlasti v letu 1963 so se pričeli kazati ugodni rezultati, ki prihajajo do izraza
tudi v predlogu družbenega plana za leto 1964. Povečana proizvodnja, zvišaria
produktivnost, večje možnosti plasmaja na domačem tržišču, smotrnejša investicijska politika, dvig realnega osebnega dohodka, povečana poslovnost bank,
povečana osebna potrošnja, porast izvoza itd., vse to nam daje oporo za ugotovitev, da so v preteklem letu prišli do izraza elementi gospodarskega sistema,
ki pospešujejo samoupravnost delovnih kolektivov in njihovo ekonomsko zainteresiranost na uspehu poslovanja, poleg subjektivnih faktorjev, ki so tudi vplivali
na to, da lahko štejemo leto 1963 za zelo uspešno leto našega gospodarskega
razvoja.
Poudariti moram zlasti pravilno orientacijo na izvoz, kar vpliva na vso
organizacijo našega gospodarstva, na vključevanje v mednarodno delitev dela,
na zniževanje proizvodnih stroškov, na stimulativne jše nagrajevanje, na odkrivanje notranjih rezerv in na kvalitetno spremembo našega gospodarstva na*sploh, ki se kaže zlasti v modernizaciji proizvodnje. Skratka, cele vrste problemov našega gospodarstva ne moremo uspešno rešiti, če intenzivno ne povečujemo izvoza. Nedvomno je, da so se organi samoupravljanja v delovnih
organizacijah izkazali in s povečano proizvodnjo podprli to ekonomsko politiko
in tako omogočili gospodarski uspeh preteklega leta.
Za predlog družbenega plana za leto 1964 je torej povsem umljivo postavljena tale osnovna postavka: obdržati vse pozitivne dosežke preteklega leta in
odstranjevati vse, kar bi zaviralo razvoj, skratka, podpirati in razvijati vse tiste
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tendence, ki so se v preteklem letu pokazale kot pozitivne. Prav to nas utrjuje
v prepričanju, da je plan realen, tako glede povečanja družbenega proizvoda
za lli0/o, realne osebne potrošnje za 13l0/o in celotnih naložb za 10 do 11 %>.
Tako visoko postavljene naloge opravičuje osnova, ki smo jo dosegli v preteklem
razdobju in ki je zlasti porasla v letu 1963. Da bi v bodoče lahko izkoristili
vse obstoječe kapacitete in vključili tudi nove, je nedvomno treba posvečati
še večjo pozornost izvozu, ki še ni zadosten in bo zato kot osnoven pogoj treba
storiti vse, da se poveča proizvodnja na sploh in s tem tudi proizvodnja za izvoz.
Druga zaviralna sila je nezadostno razvit promet, ki ne zadostuje povečani
proizvodnji. Zato posveča predlog plana za leto 1964 veliko pozornost prometu
in seveda tudi primerna sredstva. Nedvomno je ta ovira tolikšna, da ovira
gospodarstvo, saj zmanjšuje možnost prometne povezave z drugimi, v tem pogledu razvitejšimi državami in bistveno vpliva na zaostajanje turizma v naši
državi. Bila bi preobsežna naloga, če bi hoteli v cestnem in železniškem prometu
naenkrat odstraniti vse pomanjkljivosti iz preteklosti, vendar bo treba sistematično in dosledno iz leta v leto usmerjati maksimum možnih sredstev za
odpravo kritične prometne situacije, ki je ovira vsega našega gospodarskega
razvoja.
Prav toliko pozornosti moramo posveti proizvodnji elektroenergije, ki še
zdaleč ne zadošča niti za modernizacijo obstoječih obratov. Naš nadaljnji razvoj
je mogoč le v nadaljnjem povečevanju produktivnosti dela, v racionalnejšem
gospodarjenju, intenzivnejšem povečevanju izvoza, v razvijanju in podpiranju
vseh naprednih teženj tako v gospodarjenju samem, kakor tudi v nadaljnjem
poglabljanju samoupravljanja v gospodarstvu in družbenih službah ter v razvijanju stimulativnejših oblik nagrajevanja. Prav tako bo na razvoj vplivala
letošnja ukinitev dosedanjega prispevka od izrednega dohodka in rente ter
uvedba funkcionalne amortizacije, ki bo omogočila znatno hitrejšo obnovo prav
tistih objektov, ki so za naš razvoj najpomembnejši. Če omenim za primer spremembo amortizacije in revalorizacije zdravstvenih objektov, ki sicer v celoti ni
dosegla želenega cilja, vsaj tako ne kot smo si to želeli, bi bilo treba poudariti,
da bi bilo nujno in tudi mogoče doseči mnogo večje uspehe, če bi se ta sredstva
v celoti porabila za zdravstvene objekte s primernim in smotrnim združevanjem
teh sredstev.
V prihodnjem letu moramo še bolj utrjevati naše delovne organizacije v
težnji za modernizacijo njihovega dela. Tu ne gre samo za odstranjevanje dosedanjih ovir, za višjo proizvodnjo in za odpravo posameznih napak tehnološkega
procesa, marveč za mnogo več. Gre za tako modernizacijo, ki temelji na načelih
sodobne proizvodnje v svetu, gre za vključevanje proizvodnje posameznih organizacij v proizvodnjo po drugih sorodnih organizacijah z integracijo, kooperacijo
in specializacijo za dosego optimalnih delovnih učinkov, gre za to, da sleherna
delovna organizacija planira in to s povsem določenimi obveznostmi, gre zato,
.da iščemo rešitve za kritje domačih potreb in za čim več j o vključitev v svetovno
tržišče. Taka modernizacija pa zahteva spremembo mentalitete, zahteva dolgoročno planiranje od proizvodnih kapacitet do kadrov, zahteva avtomatizacijo
in mehanizacijo na vseh področjih, dalje točno in znanstveno spremljanje
ustreznih pojavov v svetu, intenzivno povečevanje raziskovalnega dela in njegovo tesno povezavo s prakso. Zavedati se namreč moramo, da je predpogoj
vsake modernizacije prav raziskovalno delo. Premagati je torej treba predvsem
pojmovanje, da je raziskovalno delo le stvar določenih institucij. Tako gledanje
je skrajno nazadnjaško in je ovira razvoja vsake delovne organizacije. Razisko-
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valno delo se mora razviti v vsaki delovni organizciji, kjerkoli je to mogoče,
na podlagi dolgoročnih programov, ki so v skladu z materialnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi posamezne delovne organizacije. Ostati na doseženi stopnji, pa
najsi bo to v gospodarski organizaciji ali katerikoli ustanovi na področju družbenih služb, pomeni odreči se konkurenčni sposobnosti za bodoče in sploh
napredku.
Bilo bi zelo napačno ocenjevati stanje samo znotraj države in se zadovoljevati z relativno boljšimi uspehi na območju naše republike, ko je vendar
znano, da ima večina slovenskih podjetij zastarelo opremo, ki nas bo v kratkem
privedla v podrejen položaj celo znotraj državnih meja. Le prelom s to miselnostjo, s tako imenovano obrtniško miselnostjo, ki pa ni značilna samo za
gospodarske organizacije, nam lahko omogoči dvig na sodobno raven in nam
zviša standard, kolikor se kot konkurenčno sposobni vključimo v mednarodno
delitev dela.
Ta poudarek ni nič manjši za obe področji, katerima posveča ta zbor posebno pozornost, to je za zdravstveno in socialno varstvo.
Razvoj medicine v svetu in sorodnih znanstvenih panog zahteva, da se
lagodno rutinsko delo umika stalnemu znanstvenemu izpopolnjevanju in iskanju
ustreznejših oblik dela v vseh delovnih organizacijah teh dveh področij.
Ustanove, ki se ukvarjajo predvsem z raziskovalnim delom, morajo biti
povezane s prakso, ki poraja nove probleme. Tako se obe dejavnosti izpopolnjujeta in dopolnjujeta in le v taki obojestranski orientaciji lahko vidimo
uspešno pot v prihodnje. Taka orientacija tudi preprečuje zapiranje ustanov
samih v sebe in omogoča koristno izmenjavo med vsemi zainteresiranimi ustanovami. Prav zato je nerazumljivo izgovarjanje nekaterih, češ da ni organa, ki
naj bi opravljal funkcijo posredovalca — tu mislim predvsem področje medicine. To vlogo imajo klinike, strokovna društva, razni kongresi in simpoziji ter
od družbe močno podprti strokovni tisk in še druge oblike informacij, ki so
jim za tako koristno izmenjavo izkušenj in dosežkov vedno na razpolago. S tem
ne mislim niti najmanj trditi, da so sedanje raziskovalne možnosti, materialne
in kadrovske, zadostne, nasprotno, mislim, da nam še dosti manjka, prav tako
pa sem prepričan, da bi že sedanje raziskovalne kapacitete in njihova vključitev
v prakso na področju naših dveh sektorjev lahko bistveno pripomogle k boljšim
delovnim uspehom, da bo pa treba v bodoče znatno več vlagati v raziskovalno
delo. Naj navedem samo en podatek. Najrazvitejše države porabijo za raziskovalno delo približno 3,0/o svojega nacionalnega dohodka. Pri nas je predvideno
za 1964. leto 1,30 '%> nacionalnega dohodka, kar znese 9 milijard. Sedemletni
plan pa predvideva, da se bodo sredstva, ki se bodo vlagala v raziskovalno delo,
iz leta v leto dvigala in da bo ta odstotek v 1970. letu dosegel že 2,5%. To
nalogo naj bi za naši dve področji opravil predvsem Sklad Borisa Kidriča,
katerega sredstva se povečujejo iz republiških sredstev, pa tudi s povečevanjem
sredstev neposrednih interesentov in to s tendenco hitrega vključevanja znanstvenega in raziskovalnega dela v razvoj gospodarstva in družbenih služb. Ko
plan poudarja to nalogo, naroča tudi skladu, da si prizadeva za še večje sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami ter delovnimi organizacijami pri sestavljanju programov raziskovalnega dela in določanju virov potrebnih sredstev.
Poudarjena je torej ideja, ki jo Kidričev sklad kakor tudi drugi republiški
skladi s tega področja zasledujejo že vrsto let.
Osnovni problem ostajajo kadri. Ne moremo si zamišljati napredka, če
bistveno ne spremenimo sedanje strukture kadrov. Tu smo nedvomno še zelo
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daleč od pravilnih ocen. Kakšno je sedanje stanje? Će vzamemo v roke samo
podatke nekaterih razvitih držav, vidimo, da je danes njihov osnovni problem,
kako čimprej dobiti visoko kvalificirane kadre, kako dati možnost ljudem iz
prakse, da dobe večjo strokovno, praktično in teoretično izpopolnitev. Potrebne
so vsaj približne ocene in to dolgoročne, kakšne kadre bomo potrebovali. To
je tudi zahteva naše univerze, kjer bi prav taki podatki, ki bi jih dala praksa,
lahko bistveno pripomogli k uspešni izvedbi študijske reforme; ti podatki so
potrebni višjim šolam za zdravstvene in socialne delavce in drugim strokovnim
šolam s teh dveh področij nasploh, ki često izgubljajo orientacijo, ker jim
praksa ne nudi dovolj podatkov, ne postavlja pravočasno zahtev, kakšne kadre
potrebuje, temveč išče le strokovnjake z določenim delovnim stažem in prakso.
Hkrati z gradnjo objekta in nabavo strojev ali aparatur moramo pomisliti
tudi na kadre, ki jih bomo postavili tja, če nismo že prej na to pomislili. Već
znanja, več kulture, več stalnega izpopolnjevanja tudi potem, ko smo že dosegli
morda najvišjo formalno stopnjo izobrazbe, je neizprosna zahteva sodobne
družbe. Le taki kadri bodo sledili novim znanstvenim dosežkom, bodo sposobni
uporabljati nove delovne metode in bodo dvignili delo na področju gospodarstva
ali družbenih služb na višjo raven.
Rad bi omenil še eno zaostajanje, ki je zlasti značilno za področje družbenih
služb. Mislim na razvoj samoupravljanja. Morda je res ovira dejstvo, da so
delovne organizacije na področju družbenih služb med seboj dokaj različne,
da smo prešli na samoupravljanje pozneje, kakor v gospodarskih organizacijah,
da je teže objektivizirati merila za delo na področju družbenih služb. Toda
vse to so ovire, ki bi jih morali že davno odpraviti ali vsaj postopoma odpravljati in ki so jih tudi dejansko v veliki večini ne samo v gospodarskih organizacijah, kjer to sploh ni več problem, temveč tudi v večini delovnih organizacij na področju družbenih služb že odpravili, ker se prav tako kot v gospodarskih organizacijah zavedajo, da je samoupravljanje temelj vsega našega
družbenega razvoja.
Ob pripravi statutov delovnih organizacij bi morali prav na področju družbenih služb, ki se ponašajo z dobrim razmerjem strukture kadrov gledati na
to, da bodo v statutih zavarovane samoupravne pravice kolektiva in posameznega delavca, priti pa morajo do polnega izraza predvsem v vsakodnevnem
delu delovne organizacije. Le strokovno in družbeno-politično razgledani in usposobljeni kadri bodo dvigali produktivnost svoje delovne organizacije, od česar je
odvisna družbeno-politična uveljavitev tako delovne organizacije kot vsakega
poedinca v njej.
Investicijska politika na področju zdravstvenega in socialnega varstva je
povsem jasna in je bila že ponovno poudarjena. Zato samo kratko. V zdravstvu
je naloga republike, da omogoča delo klinikam, zagotavlja pogoje za pedagoško
delo višjih šol in medicinske fakultete ter omogoča raziskovalno delo osrednjih
institucij. Izgradnja posteljnega fonda pa je stvar komun in okrajev, zdravstvenih zavodov samih in drugih zainteresiranih činiteljev. Enak je položaj na
področju socialnega varstva.
Dovolite mi nekaj pripomb glede smernic za razvoj zdravstva in socialnega
varstva v zvezi s predloženim planom.
Razvoj obeh področij mora biti skladen s splošnim družbenim razvojem.
Vendar nam tu, kot sploh v družbenih službah, manjkajo objektivna merila,
ki naj pokažejo, če sta se ti dve področji razvijali skladno z družbenim razvojem,
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z rastjo nacionalnega dohodka in če so bila sredstva, porabljena za to, v pravilnem sorazmerju nasproti rasti nacionalnega dohodka.
Zato se moramo posluževati le raznih pokazateljev, kot npr. števila zdravnikov in število prebivalstva — mislim tu na 1000, kar je običajna številka,
v Sloveniji je ta odnos 1 : 1000, v Jugoslaviji 1 : 1600 — število bolniških postelj
V hospitalnih zavodih, v Sloveniji jih imamo na 1000 prebivalcev 7,4, v Jugoslaviji 4,3; padec umrljivosti dojenčkov, dvig starostne dobe, padec klasičnih
obolenj itd. ter primerjati te podatke s podatki drugih držav. Ugotoviti moramo,
da zdravstvena služba zaostaja predvsem v številu bolniških postelj. Napredek
od leta 1953 do leta 1962 je od 8917 na 11 960, kar je nedvomno premalo.
Zato prihaja do dviga zasedbe postelj v istem času od 67 % na 89 %>, v
nekaterih ustanovah celo čez 100%, in to zlasti na kirurgiji in ginekologiji,
kar nedvomno ni opravičljivo. Odpravi tega zaostajanja ter izpopolnitvi lekarniške službe posveča zato plan vso pozornost.
Širjenje materialne osnove zdravstvene službe je seveda tudi ozko povezano
z večanjem števila zdravstvenih delavcev vseh profilov, kot tudi njihovega nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja.
Ravnotežje med zdravstvenimi potrebami in strokovnimi dosežki pri zdravljenju vzdržuje izvenbolnišnična zdravstvena služba. Od njene sposobnosti,
razvitosti, usmerjenosti ter metod dela je odvisno, v kakšni meri moremo kasneje
večati število bolniških postelj in tudi moramo. Danes že predstavljata zdravljenje in nega bolnika na domu močno enakovreden element v razvijanju materialne osnove zdravstvenega varstva. Zato je razumljivo, da se ne moremo pri
programiranju omejiti niti ne spregledati tega činitelja, ki ima globlji in izrazito
perspektivni pomen. Od njega pričakujemo, da bo v precejšnji meri zavrl nadaljnje potrebe po novih bolniških posteljah. Ta naloga pa terja od nas, da
okrepimo mrežo zdravstvenih zavodov, poskrbimo za modernizacijo obstoječih
zavodov in seveda tudi precejšen kadrovski napor. Tako imenovani ambulantnopoliklinični zavodi bodo v vse večji meri prevzemali dispanzersko metodo dela
in z novimi organizacijsko metodološkimi prijemi vse bolj uvajali tudi zdravljenje in nego na domu. Takšni so torej koncepti organizacije sodobnega zdravstvenega varstva.
Se vedno opažamo preveliko usmerjenost zdravstvene službe v kurativo
in mnogo manj v preventivo. Vzroki za to so premajhna usmerjenost celotne
zdravstvene službe v to dejavnost, pomanjkanje ustreznih kadrov, način nagrajevanja teh kadrov, ki ni stimulativen, in seveda še tudi nerazčiščeni način
financiranja preventivne zdravstvene dejavnosti v celoti.
Zdravstveni centri se organizacijsko vse bolj utrjujejo in vse bolj izpopolnjujejo določene naloge z njihovega področja. Težave pri delu teh centrov
so predvsem: občutno pomanjkanje socialno-medicinskih kadrov, način financiranja zdravstvenih centrov, predvsem pa še premajhna zainteresiranost občin
za uspešno delo teh centrov. Zdravstveni centri morajo v prihodnje bolj intenzivno proučevati zdravstveno stanje prebivalstva, družbeno-politične skupnosti
pa jamčiti za sredstva in skrbeti za kadre ter bolj sistematično razpravljati o
zdravstvenem stanju občanov.
Na področju socialnega varstva je dan v planu poseben poudarek razvoju
strokovnih služb, in sicer iz dveh vzrokov. Prvi vzrok je, da se je po vojni
socialna služba znašla v nalogah in v težavah, ko je morala nastopati kot
izrazito kurativna služba glede na podedovane socialno ekonomske probleme
iz stare Jugoslavije in reševati probleme, ki jih je povzročila vojna. Druga
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ovira oziroma drug element, ki ga je treba upoštevati, je nagel družbenoekonomski razvoj, dinamika sodobnega življenja, urbanizacija, sprememba strukture prebivalstva, kar vse seveda poraja vrsto novih problemov, ki jih je treba
reševati. Struktura prebivalstva se je npr. občutno menjala, v proizvodnjo se
vključujejo žene, s tem v zvezi je problem zaposlovanja žena, nadalje problemi
starostnikov itd. Vse to so problemi, ki porajajo težke konfliktne situacije pri
posameznih družinah in v družbi sploh, in ki terjajo neposrednih intervencij.
Glede na obsežnosti problemov se ne moremo več ukvarjati le s posameznikom, temveč je treba skrbeti za reševanje celotnih kategorij glede na stopnjo
družbenega razvoja in materialnih razmer in to aktivno z mobilizacijo vseh
družbenih instrumentov. Zato je nujno ustvariti strokovne službe s strokovnimi
kadri, saj ostajajo danes nerešena mnoga pomembna vprašanja, kot so na primer: družbeno neprilagojena mladina, zdravstveno ogrožena mladina, rejništvo,
posvojitev itd., kar vse zahteva res temeljito strokovno obravnavo. Prav tako se
srečujemo z izredno pomembnimi problemi otroškega varstva. Le 3,7«/» vseh
otrok do 14. leta je v ustanovah otroškega varstva, oziroma 10 °/o otrok vseh
zaposlenih staršev.
Poseben problem otroškega varstva oziroma poseben problem socialnega
varstva na sploh, je problem kategorizacije duševno in telesno defektnih otrok.
Od 10 000 prijavljenih je dosedaj uspelo kategorizirati v 3 letih le 4000 otrok.
To je nedvomno izredno važna in pomembna naloga za bodoče in so ji bili
posvečeni napori že v letu 1963, ki pa se bodo v letu 1964 še temeljito povečali,
da bi prišli v položaj, ko bo mogoče z bazenskimi komisijami — strokovnjakov
za te komisije namreč primanjkuje — v bodoče sproti reševati probleme.
Skrb za borce in vojaške invalide je v predlogu družbenega plana, kot
veste, posebej poudarjena in bo njihove probleme treba pospešeno reševati
zlasti glede priznavalnin in stanovanj.
Glede rehabilitacije invalidov mi dovolite, da izrečem vse priznanje konferenci za rehabilitacijo invalidov, ki je nedvomno odigrala ogromno vlogo pri
rehabilitaciji sami in pri zagotavljanju delovnih mest za zaposlovanje invalidov
in ki te probleme tudi študijsko-analitično uspešno obravnava.
Glede problema starostnikov je treba opozoriti, da ta zahteva reševanje v
dveh smereh, in sicer: nuđenje pomoči na domu vsem tistim, ki so tega potrebni,
in katerim zavodska zaščita tudi v bodoče ne bo potrebna, druga kategorija pa
so starostniki, katerim bo treba na vsak način zagotoviti zavodsko oskrbo.
Plan posveča reševanju teh vprašanj vso potrebno pozornost, ki jo je treba
realizirati s skupnimi napori vseh zainteresiranih činitelje v.
Tovarišice in tovariši poslanci! Za predlog družbenega plana za leto 1964
je nedvomno značilno, da je dosežen bistven premik v upoštevanju družbenih
služb, z vidno orientacijo, da se prične sistematično reševati glavne naloge s tega
področja. Gre za to, da se pomembnosti tega sektorja zagotove tudi adekvatna
sredstva. To je nedvomno daljši proces, v katerem bo ta naloga lahko povsem
ustrezno rešena. Vendar moram ugotoviti, da se predlog plana za leto 1964 glede
tega bistveno razlikuje od družbenih planov preteklih let. Stvar prihodnjih let
pa je, da se najdejo tudi ustrezna objektivna merila, ki bodo zagotovila vsaki
družbeni službi tako upoštevanje, kot je to z družbenega stališča objektivno
potrebno. Ker družbeni plan za leto 1964 upošteva vse tiste potrebe, ki jih je za
skladen družbeni razvoj treba reševati s področja družbenih služb, predlagam v
imenu Izvršnega sveta, da vaš zbor o predlogu družbenega plana razpravlja
in da ga sprejme.
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora ste prejeli. Prosim pa predsednika
tega odbora, da da k poročilu še ustno obrazložitev.
Dr. Adolf D r o 1 c : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da dam na
kratko naslednjo obrazložitev našega odbora k predlogu družbenega plana.
Po 148. členu ustave SR Slovenije obravnava republiški družbeni plan
Republiški zbor enakopravno z Gospodarskim zborom. Isto določbo ima tudi
9. člen začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ta dva zbora sta torej
pristojna za sprejemanje družbenega plana. Po 160. členu ustave SRS ima vsak
zbor pravico, da obravnava predloge zakonov, predlog družbenega plana, proračuna in druga vprašanja s področja drugega zbora ali da da glede tega predloga ali vprašanja zbor svoje mnenje, če posega predlog oziroma vprašanje
tudi v njegovo pristojnost. Enako določbo ima tudi 3. odstavek 5. člena začasnega poslovnika našega zbora. Družbeni plan ima tudi vsebino, ki posega v področje našega zbora.
Predlog republiškega proračuna pa obravnavata po 151. členu ustave SR Slovenije Republiški zbor in Organizacij sko-politični zbor in lahko tudi glede tega
predloga da naš zbor svoje mnenje.
Predsednik Skupščine SR Slovenije je poslal našemu zboru predlog družbenega plana in tudi predlog republiškega proračuna, da o njem razpravlja.
Temu razpravljanju je torej posvečena današnja seja našega zbora in bo naš
zbor tudi podal pristojnima zboroma svoje mnenje in stališča, tako glede predloga družbenega plana, kakor tudi glede predloga republiškega proračuna.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je razpravljal o predlogu družbenega plana na seji dne 11. in 12. decembra 1963 in sprejel določena
mnenja in stališča. Prejeli ste poročilo odbora, v katerem so ta mnenja in
stališča navedena. Da bi prišla ta mnenja in stališča bolj do izraza, je odbor
tudi predlagal konkretno novo besedilo v predlogu družbenega plana za področje
zdravstva in socialnega varstva.
O predlogu družbenega plana pa ni razpravljal samo odbor našega zbora,
ampak tudi odbori drugih zborov, predvsem odbori Republiškega zbora, ki z
Gospodarskim zborom predlog plana tudi sprejema. Seveda so tudi v teh drugih
odborih predlagali razne spremembe in dopolnitve, ki sta jih zbirala odbor za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in odbor za
družbeni plan in finance Republiškega zbora ter na podlagi amandmajev pripravila prečiščeno besedilo predloga družbenega plana.
Na teh sejah so sodelovali tudi predstavniki Izvršnega sveta, tako da to prečiščeno besedilo dejansko pomeni predlog plana, ki ga predlaga Izvršni svet.
Prečiščeni predlog plana je enoten, ker ga morata sprejeti oba zbora v
enakem besedilu. Pri končni formulaciji besedila so sodelovali tudi predstavniki
našega zbora in so upoštevane spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagal naš
odbor.
Zaradi potrebe po enotni stilizaciji besedila in določenemu razmerju glede
vsebine snovi pa so bile nekatere naše formulacije deloma spremenjene ali pa
skrajšane. V besedilo so bile vnesene tudi nekatere dopolnitve, o katerih smo
sicer razpravljali, nismo pa jih konkretno predlagali kot amandmaje k besedilu.
Naj na kratko povzamem bistvene točke, za katere je bil odbor mnenja,
da se morajo odraziti v družbenem planu. Te so na področju zdravstva naslednje: povezovanje gospodarskih in družbenih dejavnosti in služb ter medse-
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bojno povezovanje družbenih služb; povečanje zmogljivosti na področju bolnišnične in lekarniške službe; razširitev, obnova in modernizacija zdravstvenih
zavodov za osnovno zdravstveno varstvo, okrepitev preventivne zdravstvene
službe s kadri in sredstvi; razvijanje dejavnosti zdravstvenih centrov; vprašanje
kadrov vseh vrst in profilov ter krepitev njihove strokovnosti; medsebojno
sodelovanje družbeno-političnih skupnosti, zdravstvenih zavodov in socialnega
zavarovanja; uveljavitev zdravstvenih investicijskih skladov, zlasti občinskih;
nadaljnje razvijanje zdravstvenega varstva kmetov, zlasti pri najbolj občutljivih
kategorijah.
Na področju socialnega varstva pa so naslednje:: zagotovitev tej službi
potrebnih sredstev in kadrov v skladu z novimi pogoji; razvijanje in uveljavitev
centrov za socialno delo; problematika starostnikov vključno s problematiko
ostarelih kmetov; varstvena vzgoja otrok.
Kot že rečeno, so te bistvene točke vnesene že v novo besedilo družbenega
plana.
Pri usklajevanju predlogov odborov, zlasti odbora za zdravstvo in socialno
politiko in odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, so bile
vnesene v družbeni plan konkretno tele spremembe in dopolnitve:
Predlog, ki smo ga dali v poročilu pod točko 1, ki se glasi: »Na 15. strani naj
se v III. poglavju drugega dela (Produktivnost dela in osebna potrošnja) vnese
v 3. vrsti 3. odstavka 1. točke za besedi »pri delu« besedilo »z uspešnejšim
zdravstvenim varstvom«.
Ta predlog je bil sprejet. Ker pa se je celotno besedilo tega odstavka nekoliko spremenilo, pa se sedaj glasi besedilo takole: »z izpopolnjevanjem zdravstvenega in higiensko-tehničnega varstva pri delu«.
Dodatno je bil sprejet tudi predlog, da se v istem poglavju na koncu prvega
odstavka poleg besede »za dvig splošne tehnične kulture zaposlenih« vnese še
beseda »in zdravstvene«. To ni v poročilu, ker je bil to predlog odbora za
zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora.
Predlog pod točko 2 je bil sprejet v celoti in se glasi: »Na 20. strani naj se
besedilo pod 6. točko (Telesna kultura) prenese takoj za drugo točko na 18.
stran in postane 3. točka. Dosedanja 3. točka postane 4. točka, naslednje točke
(do 7) se preusmerirajo.
Predlog pod 3. točko je bil dopolnjen tako, da se je kot prioritetno nalogo
vneslo tudi povečanje zmogljivosti zdravniške službe, skrb za vajensko mladino
in skrb za razvoj dispanzerske dejavnosti na področju geriatrije.
Nadalje smo vnesli potrebo po zobozdravstveni službi in močneje poudarili
vprašanje financiranja zdravstvenih zavodov.
Besedilo se sedaj glasi: »Da bi dosegli skladen razvoj zdravstvene službe
in zdravstvenega varstva prebivalstva z gospodarskim in družbenim razvojem,
bi morali v zdravstvu zagotoviti povečane zmogljivosti predvsem na področju
bolnišnične, zdraviliške (to je vneseno) in lekarniške službe, ki so zaradi neenakomernega razvoja zaostajale za potrebami, in izboljšati pogoje za delo zdravstvenih zavodov za osnovno zdravstveno varstvo, z njihovo razširitvijo, obnovo
in modernizacijo opreme. Zato se bo v letu 1964 vlagalo največ sredstev za
povečanje zmogljivosti bolnišnic, zdravilišč (to je vneseno) in lekarn, razen tega
pa se bo nadaljevalo z graditvijo že začetih ambulantno-polikliničnih zavodov.
Zdravstveni zavodi, zlasti pa zdravstveni domovi, postaje, dispanzerji, obratne
ambulante, šolske poliklinike in drugi zavodi za osnovno zdravstveno varstvo
bi morali še nadalje razvijati preventivno zdravstveno dejavnost predvsem na
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področju zdravstvenega varstva žena, otrok, šolske in vajenske mladine (vajenske dodano), preprečevanja nesreč pri delu in poklicnih obolenj ter skrbeti za
razvoj dispanzerske dejavnosti na področju geriatrije (to je dodano), mentalne
higiene, alkoholizma, nevroz, rakastih in drugih obolenj. V ta namen bo potrebno to službo organizacijsko, strokovno in kadrovsko krepiti; družbenopolitične skupnosti, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, delovne in
druge organizacije pa ji bodo morale zagotoviti sredstva za njeno delo.«
Na novo je vnesen naslednji odstavek: »V tem letu je treba ustvariti pogoje
za hitrejši razvoj zobozdravstvene službe, predvsem s perspektivo poglobitve
dela na preventivi, zlasti pri predšolski in šolski mladini. V letu 1964 bo treba
delo zdravstvenih centrov razviti v smeri organizacijskega utrjevanja zdravstvene službe in proučevanja zdravstvenega stanja občanov, da bi lahko nudili
strokovno pomoč družbeno-političnim skupnostim pri usmerjanju zdravstvene
politike. Vzporedno s potrebami in nadaljnjim razvojem zdravstvene službe
bo treba skrbeti za povečanje števila vseh zdravstvenih delavcev, za
njihovo pravilno strokovno usmerjanje in nadaljnje izpopolnjevanje z ustreznimi oblikami dopolnilnega izobraževanja.
Pri reševanju zadev, ki so pomembne za zdravstveno varstvo, bo treba
okrepiti sodelovanje družbeno-političnih skupnosti, organov družbenega upravljanja zdravstvenih zavodov in komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja.«
V poglavje o socialnem zavarovanju pa je dodatno vneseno naslednje besedilo: .. . zlasti da se doseže smotrna poraba sredstev zdravstvenega zavarovanja.
Uveljaviti bo treba tudi vlogo in pomen zdravstvenih investicijskih skladov.
Zdravstveno varstvo kmetijskih proizvajalcev naj se nadalje dopolnjuje,
zlasti glede zdravstvenega varstva otrok, šolske mladine, nosečnic in porodnic.
Da bi čimbolj učinkovito odstranjevali vzroke okužb in bolezni, bi morale
družbeno-politične skupnosti utrjevati službo sanitarne inšpekcije in ji dati
vso podporo.
Republika bo za razvoj zdravstva skrbela predvsem s tem, da bo še nadalje
vlagala sredstva za izgradnjo kliničnih bolnišnic in inštitutov medicinske fakultete in s tem zagotavljala pogoje za vzgojo in strokovno rast zdravstvenih
kadrov ter za dvig zdravstvene službe in medicinske znanosti.
Nekoliko preformuliran je naslednji dostavek: »Nov način financiranja
zdravstvenih zavodov terja tako organizacijo dela in tak sistem delitve dohodka,
ki bosta spodbudno vplivala na bolj smotrno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti, spodbujala zdravstvene delavce k večji strokovnosti in večji skrbi
za človekovo zdravje. Za hitrejšo rast materialne osnove zdravstvenih zavodov
pa so potrebni tudi večji lastni skladi in njihovo združevanje.«
Pri socialnem varstvu se je po uskladitvah nekoliko razširil uvod, precizneje
definirala skrb za starejše osebe in pomembnost preventivnega dela s posameznimi grupami odraslih oseb, ki so potrebne posebne družbene skrbi. Pri tem
naj se uveljavijo centri za socialno delo. Še zlasti je bil spremenjen in določneje
postavljen zahtevek glede skrbi za borce NOV in za njihove družine. Materialna
baza za to službo je sedaj nekoliko drugače nakazana, kot pa je to
predlagal odbor, ker formulacija odbora ni bila sprejeta zaradi resolucijskega
značaja plana in je zato v planu poziv za združevanje sredstev in reševanje
problemov socialnega varstva v skladu s specifičnimi pogoji komun in delovnih
organizacij.
Besedilo o socialnem varstvu se sedaj glasi: »Nagel družbenoekonomski
razvoj, ki ustvarja nove osebne, družinske in družbene probleme, nalaga službi
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socialnega varstva nove in zahtevnejše naloge, katerim pa materialna osnova ni
prilagojena.«
Preformuliran je prvi odstavek našega predloga: »Zato je treba organizirati
dobro mrežo socialnih služb v družbeno-političnih skupnostih in delovnih organizacijah ter pospešeno ustanavljati centre za socialno delo in jih usposobiti, da
bodo uspešno opravljali vse naloge s tega področja. Vzporedno z razvojem
centrov bo treba uvajati in razvijati strokovno socialno delo tudi v družbenih
službah in delovnih organizacijah ter nadaljevati s strokovnim izobraževanjem
in izpopolnjevanjem kadrov.
Z razvijanjem vseh oblik socialnega varstva, zlasti vzgoje in varstva otrok
in mladine ter skrbi za dojenčke, bodo ustvarjeni v občinah in krajevnih skupnostih pogoji za razbremenitev zaposlenih staršev. V ta namen je treba predvsem ustanavljati vse vrste varstveno-vzgojnih ustanov in pospešiti kategorizacijo otrok, motenih v duševnem in telesnem razvoju, ter njihovo habilitacijo
in rehabilitacijo. Dodano je: »Utrditi je treba strokovno delo pri obravnavanju
otrok in mladine pod družbenim varstvom.«
Novo preformuliran in odločneje postavljen je naslednji odstavek: »Rešiti
je treba življenjske pogoje tistih borcev NOV, njihovih družin in vojaških vojnih
invalidov, ki zaradi starosti, slabega zdravja in drugih razlogov živijo v neustreznih gmotnih razmerah.
Invalidnim osebam naj se omogoči vsestranska rehabilitacija, strokovna
usposobitev in zaposlovanje na ustreznih delovnih mestih. Zato je treba razvijati
bazenske centre ter rehabilitacijske in socialno-varstvene institucije.«
Nov, preformuliran in dopolnjen je naslednji odstavek: »Družbena skrb za
starejše osebe naj bo osredotočena v komunah in krajevnih skupnostih. Te naj
ob upoštevanju strukture prebivalstva razvijajo za svoje področje specifične
oblike varstva, predvsem službe za strokovno nego in pomoč bolnim ter ostarelim
osebam. Da se uveljavi in poglobi preventivno delo s posameznimi grupami
odraslih oseb, ki so potrebne posebne družbene skrbi, naj centri za socialno
delo njihovo problematiko načrtneje proučujejo. Še nadalje bo treba intenzivno
proučevati problematiko ostarelih kmetov in predlagati možnosti za njeno reševanje. Poleg tega je treba razvijati zavode za varstvo starostnikov.«
Iz prvega odstavka je bil izločen in uvrščen kot poseben odstavek naslednji
stavek: »Za izvajanje nalog na področju socialnega varstva naj bi družbenopolitične in delovne organizacije skupno zagotovile potrebna sredstva v skladu
s svojimi posebnimi pogoji.«
Predlog odbora k besedilu 8. točke, to je glede socialnega zavarovanja, je
sedaj dodan v odstavku o zdravstvenem varstvu. Predlog za dopolnitev besedila
o zaposlovanju delavcev pa ni več umesten zaradi celotne spremembe tega
besedila.
Predsednik dr. R u ž a Segedin: Slišali ste obrazložitev predstavnika
Izvršnega sveta in pojasnilo predsednika odbora k odborovemu poročilu. Današnja obravnava družbenega plana naj da mnenje našega zbora o tem predlogu
in potrdi, po potrebi pa dopolni ali tudi spremeni stališča, ki jih je dal odbor
našega zbora v svojem poročilu.
S tem bi prešli k razpravi o predlogu družbenega plana. Besedo ima poslanec dr. Martin Benedik.
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Dr. Martin Benedik: Tovarišice in tovariši poslanci! V predlogu
plana za leto 1964 beremo: »Družbene službe morajo biti deležne večje skrbi kot
doslej.« To je konstatacija, ki nam pove, da je bilo v preteklosti premalo storjenega v tem pogledu in da bo v bodoče to popravljeno. Dotaknil bi se zato
nekaterih vprašanj, za katera smatram, da so posebej pereča in ki zahtevajo
čimprejšnjo rešitev.
Posteljni fon. Res je, da posteljni fond raste, vendar nam praksa pokaže, da
v primerjavi s potrebami raste prepočasi. Število zavarovancev je vse večje,
poškodbe temu ustrezno naraščajo, ljudje pa se raje in pogosteje zatekajo v bolnišnice. Kljub temu, da je Ljubljana pred kratkim dobila večje število kirurških
postelj, se to na ljubljanski nezgodni postaji v kliničnih bolnišnicah ne pozna.
Sobe so prenatrpane s posteljami in vozički, na katerih najdejo poškodovanci
zasilna ležišča. Poškodovanci na ta način sicer dobijo potrebno medicinsko
pomoč, ne dobijo pa v prenatrpanih prostorih tiste bolniške nege, ki jo upravičeno pričakujejo. Prisiljeni smo, da poškodovance predčasno odpuščamo v
domačo nego.
Takšno stanje pa ne more in ne sme trajati še nadaljnja štiri leta do usposobitve nove bolnišnice. Verjetno smo zdravstveni delavci preveč kampanjsko
pristopili k temu vprašanju in njegove nujnosti nismo znali dovolj prikazati.
V naslednjih letih bo situacija verjetno še težja, če bodo poškodbe še naprej
v takem porastu. Zato bi bila tu nujna neka rešitev, pa čeprav samo začasna.
Zdravstveni kadri. Takoj je treba načrtno poskrbeti za vzgojo zdravstvenih
kadrov vseh profilov, še posebej zato, ker računamo, da bomo v štirih do petih
letih odprli novo bolnišnico z velikimi kapacitetami. Te kadre je treba najti,
najti je treba potrebna sredstva za financiranje šolanja tega kadra, če hočemo
biti postavljeni pred nerešljivo vprašanje ob sami otvoritvi. Ze sedaj je treba
pristopiti k minimalni in maksimalni sistematizaciji kadrov in na podlagi tega8'
napraviti točen plan. Pri usposabljanju že obstoječih kadrov s kratkimi dodatnimi tečaji in prekvalifikacijami, mislim, da nismo dosegli pravega namena.
S temi kadri imamo po mojih izkušnjah dokajšnje težave — seveda so tudi
izjeme — ker moramo zahtevati od teh kadrov ustrezno delo in imajo enake
dolžnosti kot drugi, čeprav vemo, da temu niso v tolikšni meri kos, kot redno
šolani kadri.
O preventivi. V preventivo sodi tudi preprečevanje poškodb na delovnih
mestih kot tudi v prometu. Poškodb je še vedno preveč. Če podjetja in tovarne
niso uvedla vseh zaščitnih ukrepov in je prišlo do nesreče, so odgovorna za to
in naj nosijo tudi občuten del stroškov tako za zdravljenje kot za invalidnost.
Tako se ne bodo izigravali razni predpisi in ne bodo ostali samo na papirju.
O financiranju. Razni produkti in storitve dobijo svojo končno ceno po
upoštevanju različnih faktorjev, ki imajo kakršenkoli vpliv na formiranje cene.
Isto bi pričakovali tudi pri zdravstvenih storitvah. To pa danes še ni tako, ker je
plačnik za naše storitve v glavnem le socialno zavarovanje, ki ima pa tudi
vezane roke. Mislim, da bo stanje boljše, ko bomo prešli na plačevanje po storitvah, kar pomeni, da bodo vrnjeni vsaj dejanski materialni stroški. Operativne stroke so napravile v zadnjih desetih letih bistven korak naprej — ostiosinteze, umetne ledvice, operacije pri odprtem srcu in podobno — kar omogoča
veliko hitrejše usposabljanje delavca, terja pa znatno višje stroške za enkraten
poseg. Zaradi tega je jasno, da so stroški na operativnih oddelkih neprimerno
bolj narasli, kot na drugih oddelkih, dočim financiranje ni šlo v korak s temi
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potrebami. Res pa je, da bi se marsikje dalo mnogo prihraniti brez škode za
bolnika. Koncentracija nekaterih bolnikov v specializiranih ustanovah, posebno
takih, katerih zdravljenje zahteva specialne aparature za diagnostiko in terapijo,
bi ceno zdravljenja znatno znižala, strokovnost pa bi se povečala.
Končno bi želel omeniti še medicinsko rehabilitacijo. Zaradi pomanjkanja
prostora često predčasno odpuščamo poškodovance v neustrezno domačo nego.
Bolniški dopusti se podaljšujejo, delovna sposobnost pa ostane dostikrat zmanjšana. Kolikšna škoda za našo družbo! Prepričan sem, da bi s tem denarjem
lahko organizirali ustrezno rehabilitacijo. Zavod za rehabilitacijo invalidov v
Ljubljani nima zadostnih kapacitet, niti ni to njegov edini namen. Z direktno
premestitvijo poškodovancev v take zavode bi se naš bolniški fond bistveno
povečal in znatno razbremenil, družba pa bi dobila veliko prej zopet za delo
sposobne delavce. Stroški za tako dejavnost bi se kmalu izplačali. Tudi podjetja
bi bila dolžna prevzeta del takih stroškov.
Predsednik Ruža Segedin: Besedo ima poslanec Božo Robida.
Božo Robida: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi se dotakniti
nekaterih vprašanj v zvezi z investiranjem v zdravstvu. Zdi se mi, da je pravilno
razporejanje investicij v zdravstvu eden od najosnovnejših pogojev za doseganje najvišjega možnega učinka, ki ga lahko dosežemo s sredstvi, ki jih imamo
in s katerimi bomo razpolagali v tem in naslednjih letih. Z neplanskim investiranjem, z investiranjem v trenutne drobne potrebe, izčrpavamo finančna sredstva v tolikšni meri, da hitro ostajamo praznih rok pred dejstvom, da smo
porabili vse, končni učinek pa je v nesorazmerju s pričakovanimi rezultati.
Zato je v predlogu družbenega plana Socialistične republike Slovenije za
leto 1964 pravilno poudarjeno precizno planiranje najvažnejših potreb v zdravstvu na eni strani in prikazana sredstva, s katerimi moremo v prihodnjem
letu računati, na drugi strani. Dejanske potrebe v zdravstvu, ki je v določeni
meri zaostalo za splošnim družbenim in gospodarskim razvojem, kot to razberemo iz predloga družbenega plana za naslednje leto, so večje kot pa sredstva,
ki nam bodo v prihodnjem letu na razpolago. Zdi se mi, da bomo lahko s premišljenim gospodarjenjem s temi sredstvi vendar dosegli prav zadovoljiv učinek,
če bomo znali odstraniti vse tiste šibke točke, kjer bi se nam sredstva neučinkovito in nerentabilno trošila. Menim, da se bomo takim izgubam lahko
izognili. Namesto drobljenja sredstev moramo uveljaviti princip združevanja
sredstev. To združevanje pa mora biti usmerjeno, rekel bi, kot snop reflektorskega žarka na tiste zdravstvene objekte in področja, ki nam jih nakazuje
predlog družbenega plana naše republike za naslednje leto in ki so po temeljitem
študiju označeni kot najbolj važni in pereči. Ta področja so nam znana, omenil
jih je že moj predgovornik, zato tega ne bi ponavljal.
Dotaknil pa bi se izvorov sredstev, ki nam omogočajo izvedbo investicijskega programa. Ta sredstva so republiška, okrajna in občinska, to so potem
bančna sredstva, sredstva socialnega zavarovanja in republiški ter občinski
zdravstveni investicijski skladi. Občinski zdravstveni investicijski skladi se do
sedaj niso uveljavili v zadostni meri in menim, da bi jim bilo treba v bodoče
posvetiti večjo skrb in jih polno uveljaviti in izkoristiti.
Pomemben vir finančnih sredstev so po mojem mnenju investicijski krediti
bank zlasti za dograditve, za opremo in za adaptacije manjših zdravstvenih
objektov, bodisi kot osnovna ali pa kot dodatna finančna sredstva. Zal pa je bilo
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uporabljanje takih bančnih sredstev ali posojil doslej skoraj nemogoče in to
zaradi preveč kratkoročnih posojil — če se ne motim, je bil rok predviden na
5 let s 7l% obresti. Ti pogoji so bili seveda zelo neugodni, zato bi morali proučiti, če so kakršnekoli možnosti za omilitev dosedanjih pogojev kreditiranja in,
če bi se mogla doseči ugodnejša dolgoročna posojila. S tem bi vsekakor dobili
nov močan vir sredstev, s katerimi bi lahko zajeli še večje področje naraščajočih potreb v zdravstvu, kot nam pa to omogočajo prej navedeni viri republiških, okrajnih, občinskih in drugih sredstev ter skladov. Gotovo je — ne poznam sicer točno bančnega poslovanja — da imajo banke za kreditiranje svoje
predpise, ki so se jih dolžne držati in da vodijo tudi določeno finančno politiko,
drži pa tudi, da so banke s svojimi sredstvi pomemben razdeljevalec skupnih
družbenih sredstev na tista vprašanja, kjer se bodo ta sredstva najprej obrnila.
Vendar morajo hkrati vlagati tudi na področja, ki trenutno ali pa celo stalno
zaostajajo za našim splošnim družbenim in gospodarskim razvojem. Razumljivo,
da vsi najraje vidimo, da so sredstva vložena tja, kjer se nam bodo, kratkoročno
posojena, najprej vrnila in izplačala; tu tudi ničesar ne riskiramo, ker nam
tako kaže račun. Vendar se tudi naložb za daljši čas, to je dolgoročnosti, ne bi
smeli preveč bati, zlasti če je to v korist razvoju tako važne panoge, kot je to
zdravstvo. Končno je zdravje slehernega državljana ena izmed najdragocenejših
dobrin in velja že zaradi tega poiskati vse možne vire, ki bi nam omogočili čim
hitrejši in uspešnejši nadaljnji razvoj zdravstvene službe.
O preventivi ne bi veliko govoril, želel bi samo opozoriti na neugodno stanje
finančno šibkejših občin v pogledu preventive. Gospodarsko močnejše občine
lahko zberejo dokajšnja sredstva za preventivno dejavnost na svojem območju.
S tem posredno prihranijo določena sredstva socialnemu zavarovanju, ki bi jih
sicer bilo primorano izdajati za kritje kurativne dejavnosti. Slabše razvite občine, v katerih je v primerjavi že tako vsega manj, si seveda ne morejo privoščiti znatnejših sredstev za investiranje v zdravstvo in preventivo. In ker
preventiva na njihovem območju komaj da giblje, se to odraža tudi v slabšem
zdravstvenem stanju prebivalstva in večjih izdatkih za zdravljenje. Temu sledi
analogno tudi pritisk večjega števila bolnikov na sredstva socialnega zavarovanja, ki jih moramo zopet v večji meri usmerjati v kurativo kot v preventivo.
Sredstva za preventivno dejavnost so na območju občine dolžni prispevati
občinska skupščina — kot to beremo v materialih, ki smo jih dobili — komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in delovne organizacije v komuni. Skupaj z zdravstvenimi delavci v občini bi morali vsi ti, ki zbirajo sredstva za
preventivo, izdelati tudi programe za preventivno dejavnost v občini in tudi
določiti, kako bo kdo participiral pri prispevkih za uresničitev dogovorjenih
programov.
Ko že ugotavljamo, kaj vse je dolžna prispevati občina, naj na kratko
navedem še to, da mora prispevati tudi sredstva za financiranje zdravstvenih
centrov in kadrov. Evidentno je, in trdno sem prepričan, da je občinam z dolžnostjo, da pravilno in uspešno zbirajo sredstva za preventivno' dejavnost in za
vso drugo zdravstveno dejavnost, naložena nemajhna skrb, ki se bo s poudarkom na preventivi, kot to naglasa predlog družbenega plana za leto 1964, še
povečala. Rad bi še enkrat poudaril, da bodo šibke občine v dejansko nezavidljivem položaju v primerjavi z materialno dobro stoječimi občinami. Zlasti naš
zbor bi zato moral razmisliti, kako izgraditi vse večje in vse bolj očitne razlike
med njimi, ker moramo navsezadnje vendar le stremeti za tem, da bi bili pogoji
za uspešno zdravljenje naših državljanov in za preprečevanje bolezni vsepovsod
15
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vedno bolj podobni in končno vsepovsod tudi vedno boljši.
Ob koncu bi rad povedal samo še to, da bomo v naslednjih letih morali
pazljivo spremljati razvoj zdravstva pri nas in si prizadevati, da bo zdravstvoše bolj napredovalo in skušalo ujeti korak s splošnim družbenim in gospodarskim razvojem. Vsako stagniranje, pa čeprav gre le za eno leto in tudi za manj,
bi lahko pomenilo težko popravljiv zaostanek za vsem ostalim razvojem, ki grenenehno naprej. V primeru stagnacije bi za dohitevanje našega splošnega družbenega in gospodarskega razvoja morali nameniti zdravstvu mnogo več sredstev
in sil, kot pa bi nam to bilo potrebno ob enakomernem in doslednem prizadevanju za izpolnitev vsakoletnega družbenega plana.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš dr. Adolf Drolc.
Dr. Adolf Drolc: Dovolite, da v zvezi z družbenim planom nanizam
nekaj misli o dveh stvareh: o zdravstvenih centrih in centrih za socialno delo,
kot novih organih v naši zdravstveni in socialni službi.
V predlogu družbenega plana je rečeno, da je treba v prihodnjem obdobju
delo zdravstvenih centrov razvijati v smeri, da bodo sposobni nuditi potrebno
pomoč družbeno-političnim skupnostim zlasti pri izvajanju njihove zdravstvene
politike. Leta 1961 je Ljudska skupščina sprejela zakon o zdravstvenem varstvu
in o organizaciji zdravstvene službe. Takrat je bil uveden nov organ v zdravstvu
— zdravstveni center — kot strokovni organ, ki naj pomaga občinskim in okrajnim odborom pri planiranju njihove zdravstvene politike. Ti novi centri so
dobili nalogo, da analizirajo zdravstveno stanje na terenu, da analizirajo higienske razmere, da programirajo zdravstveno politiko na podlagi praktičnih
potreb občanov, da povezujejo med seboj zdravstvene zavode in zavode za socialno zavarovanje, da nudijo strokovno vzgojo in izpopolnjevanje zdravstvenim
delavcem, da strokovno nadzirajo zdravstvene zavode in da dajejo predloge
v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega stanja naših ljudi.
Nekatere občine so te naloge zdravstvenih centrov razumele, druge pa so
zdravstvene centre zanemarjale. Zato zdravstveni centri marsikje niso mogli
opraviti svojih nalog in so obstajali le zaradi tega, ker jih je zakon predvidel.
Kljub jasnemu besedilu zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji
zdravstvene službe pa je bilo marsikdaj pri praktičnem delu zdravstvenih centrov dosti nejasnega. Nejasnosti so bile tako pri zdravstvenih delavcih kot tudi
pri organih, ki so odgovorni za izvajanje zdravstvene politike v občinah. Marsikje je bila na zdravstveni center prenesena dejavnost, ki po svoji naravi sodi
v delokrog upravnih organov, nasprotno pa smo v marsikaterih občinah naleteli
na to, da upravni organi centrom niso prepustili nikakršnega dela. Marsikdaj
je bilo v praksi tudi nejasno, kakšne kompetence naj imajo sveti za zdravstvo
občinskih in okrajnih skupščin in kakšne pristojnosti naj imajo sveti tistih
zavodov, ki opravljajo funkcijo zdravstvenega centra, oziroma kakšne pristojnosti naj imajo strokovni sveti samih zdravstvenih centrov. Glede tega so v tem
zakonu precejšnje nejasnosti, ker se pristojnosti marsikje križajo, zaradi česar
pride pogosto do tega, da so določene stvari, ki bi jih lahko opravili eni ali
drugi, obojim onemogočene.
Kar zadeva materialno bazo, je veliko občin, ki v svojih letnih proračunih
zdravstvenih centrov sploh niso omenile in jim torej niso zagotovile materialne
osnove za njihovo delovanje. Drugod, to je v našem kraju, so bila marsikje v
proračunih predvidena sredstva za zdravstvene centre, vendar je primanjkovalo
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kadrov. Kjer pa so kadri bili, marsikje niso znali najti pravilne metode dela.
Preveč so se obložili z rutinskim delom, pri tem pa zanemarjali proučevalno
analitično delo in tako tudi niso mogli pomagati občinam pri programiranju
zdravstvenega varstva. Kljub temu pa lahko trdimo, da so v mariborskem
okraju v celoti napravili zdravstveni centri precejšen korak, čeprav niso izpolnili
vseh nalog, zlasti ne kar zadeva analizo in evidenco. Ta je povsod še nezadostna,
dovolj ni utrjena ocena družbenih zmogljivosti in zaradi tega v marsikateri
občini tudi programi niso zadostni. Vzrok temu je vsekakor po eni strani premajhna izkušenost in prekratko obdobje delovanja zdravstvenih centrov, na
drugi strani pa, kot sem že omenil, tudi pomanjkanje kadrov. Ce hočemo, da
bodo zdravstveni centri v prihodnje funkcionirali, je osnovno, da se zagotove
potrebna finančna sredstva in da se zagotovi tudi nastavitev sposobnih kadrov.
Ce hočemo, da bodo zdravstveni centri v prihodnje funkcionirali, je osnovno, da
se zagotove potrebna finančna sredstva in da se zagotovi tudi nastavitev sposobnih kadrov, prvenstveno zdravnikov — analitikov oziroma statistikov, in če
hočete tudi zdravstvenih prosvetarjev.
Prepuščati vse delo zdravstvenim domovom, ki opravljajo funkcijo občinskih zdravstvenih centrov, je v današnjih pogojih zelo težko. Na tem mestu smo
že govorili, da v izvenbolnični zdravstveni službi, konkretno v zdravstvenih
domovih primanjkuje zdravstvenih delavcev raznih profilov. Tako so upravniki
takih zdravstvenih domov preveč obloženi s svojim vsakdanjim delom in se
tudi če bi hoteli, ne morejo posvetiti delu za zdravstveni center. Moje osebno
mnenje je, da bi bilo vsekakor pametno, če hočemo sprostiti finančna sredstva
in kolikor toliko ugodno priti do potrebnih kadrov, da začnemo s fuzijo občinskih zdravstvenih centrov oziroma z ustanavljanjem medobčinskih zdravstvenih
centrov. Ne mislim to povsod, ampak predvsem tam, kjer se dve ali več občin
z enako problematiko, lahko zedini v en zdravstveni center. Na ta način bomo
laže dobili finančna sredstva in tudi kadre.
Proti predlogom, da bi ustanavljali medobčinske zdravstvene centre, so dane
številne pripombe. Ena od teh je, da bodo morebiti ostale občine, v katerih
ni sedež zdravstvenega centra, zapostavljene. Mislim, da če hočemo v teh zdravstvenih centrih imeti pametne in preudarne ljudi, ne bo nobena občina in tudi
ne tista, ki se je vključila zadnja, zapostavljena, ampak bodo vse enako obravnavane. Osebno pa menim, da bi bilo za zdravstveno službo in za socialno
zavarovanje v veliko korist, če bi se območja takih medobčinskih zdravstvenih
centrov ujemala z območji komunalnih zavodov. V delu obeh služb je namreč
mnogo stičnih točk.
Tudi ko bomo morebiti rešili materialno in kadrovsko vprašanje zdravstvenih centrov, bodo še vedno težave, ker ljudje nimajo potrebnih izkušenj in
niso še osvojili potrebne metodologije dela. Zato menim, naj bi republiški zdravstveni center pomagal občinskim centrom s tem, da bi organiziral seminarje in
nudil tudi drugo strokovno pomoč.
Želel bi spregovoriti še tudi o ustanavljanju centrov za socialno delo. Po
republiških in zveznih priporočilih naj bi centri za socialno delo opravljali analizo socialnih problemov v občini, iskali vzroke za te probleme, dajali predloge
za zmanjšanje in odstranjevanje socialnih problemov in skupaj s političnimi
faktorji v občini programirali socialno varstvo. V teh priporočilih je tudi rečeno,
naj bi ti centri polagoma prevzemali naloge, ki so jih do sedaj po obstoječih
zakonskih določilih in predpisih opravljali organi za socialno varstvo pri občinah. Ker so naloge centrov za socialno delo obširne in družbeno pomembne, je
15*
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težko razumeti, zakaj nekatere občine tako počasi pristopajo k ustanavljanju
centrov za socialno delo. V naši republiki imamo šele 11 ali 12 centrov za
socialno delo, medtem ko v petini občin še niso ustanovljeni.
Logično je, da je vsak začetek težak, da so na vsakem začetku objektivne
težave, zlasti materialne in kadrovske. Takšne težave smo imeli tudi pri ustanavljanju zdravstvenih centrov, vendar se mi zdi, da smo tedaj hitreje napredovali kot z ustanavljanjem centrov za socialno delo.
V priporočilih je rečeno, da naj bi centri za socialno delo polagoma prevzemali naloge od upravnih organov za socialno skrbstvo, da bi jih to ne hromilo
preveč v njihovem osnovnem delu. Praksa je ponekod pokazala, da je ta prenos,
koder je bil izvršen hitro, ugoden in da bo treba tudi drugod ta prenos čimprej
izvršiti.
Na osnovi različnih stališč je šel razvoj v dve smeri. Povedal bi primer iz
naše mariborske prakse. V eni občini je bil ustanovljen center za socialno delo,
ki je takoj prevzel nase tudi vse naloge upravnega organa za socialno skrbstvo,
v drugi občini pa so glede na vse večjo problematiko, kadrovsko okrepili
upravni organ, hkrati pa se izgovarjali, da ni možnosti za ustanovitev centra
za socialno delo. Kdo od teh dveh ima prav, ni težko uganiti, brez dvoma bi bila
najboljša srednja pot. Toda v tej mariborski občini, kjer so center že ustanovili
in so si morda za začetek naložili preveč dela s takojšnjim prevzemom vseh
nalog s strani upravnega organa, center vendarle imajo. Ta center dela, dosega
uspehe, pa čeprav se bori z začetnimi težavami, ki so predvsem kadrovske prirode, ker ni dosti socialnih delavcev.
Obširno socialno varstveno področje zahteva mnogo preventivnega in individualnega dela, zahteva solidno, konkretno in vztrajno sodelovanje z vsemi
družbenimi činitelji v komuni oziroma v krajevni skupnosti. Logično je, da teh
nalog upravni organi zlasti po reorganizaciji občinske uprave, oziroma po združitvi vseh družbenih služb v eno organizacijsko telo, že zaradi same narave
upravnega dela niso v stanju izvrševati, ker tudi strokovno niso dorasli. Zato
se vse bolj kaže potreba, da je treba ustanoviti samostojen organ za to službo,
to je center za socialno delo s socialnimi delavci kot osnovnim kadrom.
V Mariboru je bil ta princip sprejet, čeprav bo prenos nalog v nekaterih
primerih postopen. Centri za socialno delo naj bi prvenstveno prevzemali tako
delo, kot so varstvo družine in mladoletnikov, rejništvo, posvojitve, nezakonska
rojstva, kategorizacija otrok, skrb za mladostne prestopnike, skrb za odpuščene
obsojence in podobno.
Pri tem pa se pojavljajo težave tudi v tem, ker ni jasne razmejitve med
kompetencami upravnih organov in med centrom za socialno delo. Pojavlja
se nujna potreba po spremembi predpisov, ker je treba centrom za socialno
delo dati določen juridičen status. Dosedanja dvotirnost povzroča počasno reševanje številnih socialnih problemov in jo je treba zato čimprej odpraviti.
Kar zadeva uveljavljanje socialne službe v drugih družbenih službah pa
mislim, da je to, kar je rečeno v predlogu družbenega plana, rečeno dovolj. Za
zdravstvo vemo, da v praksi, kljub najboljšim prijemom, pogosto zaidemo v
stanje, ko se ne more več pomagati in ko nam je socialna služba nujno
potrebna. To je zlasti pri številnih socialnih in kroničnih boleznih, kot pri
tuberkulozi, raku, pri revmi in podobno. S tem tudi mi zlasti v zdravstvu
praktično izvajamo to, kar je svetovna zdravstvena organizacija definirala, da
zdravje ni samo stanje dobrega telesnega in duševnega počutja, temveč tudi
socialnega blagostanja.
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V razgovoru s številnimi šolniki ugotavljamo, da tam, kjer se socialnih
služb poslužujejo, dosegajo boljše vzgojne in učne uspehe. Zavodi za socialno
zavarovanje so socialno službo uvedli kot sestavni del svoje dejavnosti in so od
tedaj naprej socialni delavci na teh zavodih dosegli, da je veliko manj pritožb,
rešitve pa so ugodnejše. Enako je pri zavodih za zaposlovanje delavcev. Uspešno,
kot smo že zadnjič slišali na seji, se je uveljavila socialna služba tudi v kazensko-pobol j sevalnih zavodih. Pač pa se — in to opažamo tudi v Mariboru —
sodišča vedno obračajo na upravne organe in ne na centre za socialno delo.
Mislimo pa, da bi pri delu sodišč socialni delavci lahko v mnogočem pomagali,
zlasti pa pri obravnavanju raznih deliktov, ki jih store mladi ljudje in ki so
pogosto posledica neurejenega ožjega socialnega okolja. Prav tako bi socialni
delavec lahko koristno sodeloval pri številnih pravdah za razvezo zakonske
zveze. Teh bi bilo manj, če bi socialni delavec sodeloval zlasti takrat, kadar
pride do nagle odločitve za razvezo na podlagi psihičnih insultov, ne pa morda
zaradi neskladnosti značajev, ali raznih drugih objektivnih razlogov.
Dejstvo je, da gre v širokem kompleksu socialne problematike centrom
za socialno delo vodilna in odločilna vloga, ker so te ustanove edine čisto
socialne in ker po svoji funkciji zadevajo vse veje družbeno-ekonomskega
razvoja. Zato si v Mariboru prizadevamo, da bi prvi in delno drugi občini
čimprej sledila tudi tretja občina in ustanovila center za socialno delo.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Prekinjam razpravo in odrejam 20
minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.50.)
Predsednik dr. Ruža Segedin:
tovarišiča Fani Štravs.

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima

Fani Štravs: Rada bi povedala nekaj misli o kadrovskih problemih
na področju socialnega varstva v občinah, o problemih ostarelih kmetov in o
plačevanju prispevka za zdravstveno varstvo. Oprostite, če bom v prvem delu
ponovila kaj takega, o čemer je danes že bilo govora.
Delo socialnega varstva se je v zadnjih letih izredno povečalo in tudi izboljšalo, predvsem v naprednejšem preventivnem delovanju tudi v ekonomsko
manj razvitih občinah. Resolucija o nalogah komun, sprejeta v letu 1961, je
dala poudarek vlogi in mestu socialnega dela v okviru javnih služb in nakazala
tudi potrebe po večjih materialnih sredstvih za namene socialnega varstva.
K uspešnejšemu delu je verjetno največ pripomoglo izboljšanje in utrjevanje
strokovnih socialnih služb in boljši kadrovski sestav v občinah. Dalje mislim^
da je povečana skrb in delo strokovnih socialnih delavcev in organov družbenega varstva za seznanjanje in izobraževanje širšega kroga sodelavcev z raznih
področij o pomenu i» nalogah socialnega varstva v današnjem času, tudi prispevala k temu izboljšanju. Iz podatkov sekretariata za socialno varstvo je
razvidno, da trenutno deluje v Sloveniji 11 centrov za socialno delo, v katerih
delajo predvsem strokovni socialni delavci. Med 336 delavci v socialnem varstvu
na občinah je le še 73 oseb z nižjo strokovno izobrazbo. V letu 1962 je bil kadrovski sestav mnogo slabši, saj sta bila od 217 uslužbencev 102 uslužbenca z
nižjo strokovno izobrazbo in le 44 z višjo in visoko izobrazbo. V odnosu do
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ostalih strokovnih služb pa tudi v odnosu do velikih in pomembnih nalog
socialnega varstva v občini, pa tak kadrovski sestav še vedno po številu in
strokovnosti ne ustreza. Hitrejše ustanavljanje socialnih centrov po občinah
m vzporedno s tem razvijanje strokovnih socialnih služb v gospodarskih organizacijah, šolstvu, zdravstvu, socialnem zavarovanju in tako dalje, se pri sedanjem razvoju ostalih služb v občini kaže kot zelo nujno in na tem področju
najvažnejše.
Se v marsikateri občini se socialno varstvo pojmuje in odraža v enostranskem reševanju trenutno nujnih socialnih primerov tako, da je njihovo socialno
delo samo kurativnega značaja in ga zato obravnavajo le kot socialo, za katero
pa so predvsem potrebna velika, za občinski proračun često nevzdržna denarna
sredstva. Izvor socialnih problemov pa ostaja nerešen. Zaradi takega pojmovanja so se v marsikateri naši občini bali konkretizirati v občinskem statutu
družbeno odgovornost in določiti pravo mesto socialnih služb. Zaradi takega
gledanja marsikje še niso pristopili k ustanovitvi socialnega centra, oziroma
niso še uredili strokovne socialne službe.
Imamo več primerov, da so občinske skupščine- štipendirale socialne delavce, po končanem šolanju pa so bili nameščeni kot referenti za socialno
varstvo, ki so se morali ukvarjati z administrativnim delom in z reševanjem
individualnih socialnih primerov. Kot uslužbenci referata za socialno varstvo
svojega dela niso mogli usmerjati v širino in v proučevanje vzrokov, ki povzročajo socialne probleme. Prav tako niso mogli podvzeti primernih ukrepov, da
bi se to stanje popravilo. Zaradi teh in drugih težav je prišlo celo do tega, da
so si socialni delavci poiskali drugo področje zaposlitve, kar je vsekakor velika
škoda. Zato mislim, da je edino pravilno in najvažnejše v socialnem varstvu
čimprejšnja ustanovitev socialnih centrov. Morda bi tudi območja dejavnosti
socialnih centrov bila enaka kot območja zdravstvenih centrov. Taka rešitev bi
tudi za ekonomsko šibkejše občine bila še vedno boljša od starega načina dela,
ki ne daje perspektive in tudi ne mobilizira družbenih sil za skupno reševanje
nalog socialnega varstva. Le prikaz celotne, analizirane problematike socialnega
varstva, ki jo je mogoče reševati skladno z vsemi ostalimi službami ter velik
del tudi izven občinskega proračuna, bo pokazal občinskim skupščinam, da se
vložena finančna sredstva za socialne centre hitro obrestujejo.
Drugi problem, ki bi ga rada omenila, je problem ostarelih kmetov in
problem plačevanja prispevkov za kmečko zavarovanje.
O problemih ostarelih" kmetov in predlogih za njihovo reševanje je bilo
v tem letu že dosti razprav in so ponekod že tudi pričeii z aktivnim reševanjem
teh problemov. Problem je močno povezan s socializacijo vasi in bo v prihodnjih letih še večji. Zadovoljivo ga bomo rešili le v sodelovanju z ekonomskimi,
zdravstvenimi in socialnimi činitelji.
Po nepopolnih podatkih je v Sloveniji 9500 kmetij, na katerih živi 16 492
ostarelih, za delo manj sposobnih ali nesposobnih ljudi. Približno polovica teh
kmetij je v višinskih krajih. V občini Koper je takih ostarelih kmetov, ki so
bolj ali manj nesposobni za delo približno 750. Tretjina prejema socialne podpore. Tako je na primer svet za socialno varstvo občine Koper pripravil anketo »
o problematiki ostarelih kmetov, ki pa še ni analizirana. Toda že posamezni
primeri kažejo, da bo reševanje problemov težje, kot smo- si zamislili, predvsem
kadar gre za ostarele kmete, ki živijo v bolj odročnih krajih.
Komunalni zavod za socialno zavarovanje v Kopru je v svojem poročilu
za prvo polletje 1963 o dohodkih in izdatkih sklada zdravstvenega zavarovanja
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kmetov prikazal, da je v občini Koper bilo v tem času pobranih le 44% predračunskega zneska za zdravstveno zavarovanje kmetov. Prispevek za zdravstveno zavarovanje pobira občina hkrati in na enak način kot davke in je
stanje izterjave tega prispevka enako stanju izterjave davkov. Poleg slabe
izterjave, kjer katastrski donos zemljišč ne ustreza dejanskemu stanju, je
glavni vzrok v tem, da na kmetijskih posestvih skoraj ni več mlajše delovne
sile, ki bi se ukvarjala s proizvodnjo na zasebnih kmetijskih posestvih. Pretežni del kmečke mladine se je zaposlil v industriji ali pa se je izselil. Na
kmetijah so ostali le starejši ljudje, ki so manj sposobni za delo. Ti ljudje
obdelujejo toliko svoje zemlje, kolikor je pač po svojih fizičnih močeh zmorejo. Posledica tega je, da je vse več slabo obdelanih površin in hkrati s tem
nezmožnost plačevanja davkov in prispevkov, katerih višina zaradi uveljavitve
pravice do zdravstvenega zavarovanja nenehno raste.
Odmera kmečkih davkov in tudi prispevka za zdravstveno zavarovanje
temelji na katastrskem dohodku od zemljišč. Od kmečkih davkov pa občina,
četudi bi jih v celoti pobrala, nima glede na neštete probleme, kdove kako
velikih koristi. Če bi izračunali vse izdatke za vzdrževanje zemljiške knjige,
katastra, davčne službe, zdravljenja, socialne podpore in podobno, so ti izdatki
višji, kakor pa dohodnina.
Znatno večji problem so ostareli in za delo nezmožni kmetje, ki so ostali
na kmetijah brez mlajše delovne sile, in problem kmetijske proizvodnje na
takih deloma opuščenih zasebnih kmečkih gospodarstvih. Ta problem je nujno
reševati skupno in prvenstveno z organi, ki so odgovorni za kmetijstvo, s
finančnimi organi in v sodelovanju tudi z vsemi zainteresiranimi činitelji. Potrebno bi bilo ta problem temeljito proučiti in izdelati predlog, da se v takih
primerih nudijo kmetom olajšave pri davkih, pri socialnem zavarovanju, komunalnih uslugah in podobno, tako da bodo čim dalj časa neodvisni od socialnih
podpor. To pa ni samo pristojnost občine, ker so stopnje dohodnine, zdravstvenega zavarovanja in tudi občinske doklade predpisane z zveznimi in deloma
z republiškimi predpisi.
Občina Koper bi lahko na primer znižala davek povprečno samo za okoli
2 <Vo od katastrskega dohodka, za kolikor ta doklada presega stopnjo, določeno
z zveznimi predpisi. Ta problem je verjetno povsod enak, le da je pri nas
zaradi miselnosti dela kmetov — zlasti nekdanjih kolonov — še težji.
Opozorila bi tudi na to, da je ravno sedaj v obravnavi nov izračun katastrskega dohodka po predpisanih cenah za posamezne pridelke. Finančni organi
sodijo, da se bo katastrski dohodek po novem izračunu, ki bo uveljavljen
1. januarja, dvignil vsaj za 20 %>. To pa ima spričo davčne progresije za posledico zvišanje davkov in tudi prispevkov za socialno zavarovanje za okoli 25%.
V preteklem letu in tudi letos so v občini Koper prodali na javni dražbi
nekaj kmečkih posestev za kritje davčnega dolga. Zanimivo je, da razen v dveh
primerih ni bilo ugovorov. Kupcev za zemljo sploh ni bilo in je to zemljo
prevzela občinska skupščina proti odpisu zapadlega davka.
Zaradi stalnega izpadanja dohodkov od kmetov so prizadeti vsi proračuni,
najbolj pa seveda sklad za zdravstveno zavarovanje, ki je v pretežni meri odvisen od teh dohodkov. Z republiškimi predpisi o zdravstvenem zavarovanju
kmetov je predvideno, da mora občinska skupščina preskrbeti skladu za zdravstveno zavarovanje sredstva do višine odmerjenega prispevka, če se med letom
niso ti prispevki v celoti pobrali od zavarovancev. Z raznimi olajšavami in s
primernejšo obdavčitvijo, ki bo ustrezala plačilnim zmožnostim posameznih
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kmečkih gospodarstev, kar naj bi bilo predpisano z odlokom — tu mislim tudi
na predlog, ki ga je dal sekretariat za kmetijstvo — bi stanje ostarelih kmetov
in vprašanje njihovega socialnega zavarovanja lahko uredili v splošno korist.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš dr. Mirko Birsa.
Dr. Mirko Birsa: Tovarišice in tovariši poslanci! Družbeni plan za
prihodnje leto predvideva in nalaga povečanje zmogljivosti v naših bolnišnicah.
Nedvomno je, da je to povečanje nujnost, saj po eni strani zaostaja razvoj te
službe za drugim dinamičnim razvojem, po drugi strani pa rastejo nenehne
potrebe, da ne omenjam vzroke, ki so znani: širjenje zdravstvene mreže, vedno
večje število zavarovancev, civilizacijske bolezni, maligne bolezni itd. Vsi ti in
še mnogi drugi činitelji terjajo torej zboljšanje in razširjenje naših dosedanjih
hospitalnih zmogljivosti.
Vendar se prav v današnjem desetletju pojavlja v našem družbenem razvoju velika nevarnost, da kljub nenehnemu večanju kapacitet ob dosedanjem
načinu zdravstvene in socialne službe ne bomo kos potrebam. Pred nas se
namreč postavlja problem, ki smo ga danes že večkrat slišali in sicer: kam
z ostarelimi, bolnimi in onemoglimi ljudmi? Ta problem postaja za nas tembolj
pomemben, saj statistika kaže, da je 12,3 lo/o vseh Slovencev starejših nad 60
let. To je sicer podatek, na katerega smo lahko ponosni, saj je pač dokaz
dobre zdravstvene službe, na drugi strani pa je zaskrbljujoč, ker namreč ne
vemo, kako bomo tem občanom nudili prijetno in zadovoljno uživanje starosti.
Da bi bil v nadaljnji svoji razpravi bolj razumljiv, bi se poslužil vsakdanjega primera iz naše prakse v bolnišnicah. Te primere poznate vsi, vendar
ga navajam v ilustracijo. .
V bolnico pripeljajo dedka, starega približno 70 let, pod sliko težke srčne
vodenice. Ko jemljemo socialno anamnezo, nam dedek pove, da so mu žena
in otroci umrli, da je ostal sam, zemlje nima, ker je živel kot dninar itd. Pove
nam, da je zadnja leta popravljal kmetom orodje in je zato dobil ležišče na
seniku in hrano. Zadnje mesece, odkar mu zatekajo noge in ima težko sapo, ga
je vzela stara ženica iz usmiljenja k sebi, čeprav se ji ni mogel oddolžiti z
delom. No, to bi bila le nekako uvodna socialna anamneza, nedvomno pa bogata
snov za razpravo.
Medicinski potek tega primera je zelo enostaven: v približno sedmih dneh
izcedimo iz tega dedka okoli 17 litrov vode, v drugem tednu je dedek že živahen
in kar čvrst, oziroma nekako zdrav za svoja leta. Gledano z medicinskega stališča je torej sposoben, da ga odpustimo iz bolnišnice. No, tu pa se prevečkrat
pojavlja problem: kam z njim; kmetje ga ne poznajo več, ženica ga noče.
Socialni delavec se običajno zanima na občini, kam naj bi ga lahko namestili.
Tam pa zvemo, da sodi primer med tako imenovane socialne podpirance in s
tem je vsaj trenutno rešen za občino in mogoče tudi za skupnost. No, in potem
čakamo: dedek leži dva, tri mesece v bolnišnici, čeprav je čas zdravljenja že
potekel; vendar, ker smo humani, ga na cesto ne moremo vreči. Rešitve njegove
bodočnosti pa še vedno ni. Končno pa le najdemo po nekaj mesecih možnost
za njegovo premestitev v enega izmed naših redkih domov za upokojence. To
je torej ta opisan primer. Se enkrat poudarjam, da ni posamičen, marveč
nasprotno, vsak dan jih je več. Isto velja za upokojenca, ki mu je umrla žena,
velja za kmeta, ki se je zgaral na zemlji in ii ni več kos, in še za mnoge pri-
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mere. Iz tega primera, ki sem vam ga navedel le v ilustracijo, lahko izpeljemo
tri misli, ki naj bi bile imperativ v našem prihodnjem delu.
Prva pade v takih primerih na izpitu naša socialna služba in celotno socialno varstvo. Nedvomno je bil naš dedek in tisoči drugih že pred sprejemom
v bolnišnico v nebo vpijoč socialni problem, ki se ga ni nihče lotil. Sele namestitev v bolnišnici in s tem v zvezi veliki stroški, so potem premaknili vzvode
socialne službe v občini. Občina mora potem, ne vedno po lastni krivdi, plačati
za kazen nekaj stotisočakov, kolikor pač stane oskrba v bolnišnici. Za to vsoto
bi lahko isti organ vzdrževal našega dedka leto ali dve na takšni življenjski
ravni, ki bi bila nedvomno primerna in ustrezajoča naši sedanji ekonomski
zmogljivosti. 2e pred napotitvijo v bolnišnico bi ga namreč lahko dali v rejo.
Vsaka družina na deželi rada dobi 10 000 ali 12 000 dinarjev in dedek bi imel
zagotovljen svoj življenjski optimum, ali pa bi ga lahko namestili celo v dom
upokojencev, čeprav je to težje. S tem bi bil nastop srčne vodenice nedvomno
kasnejši in po ozdravljenju bi dedek že vedel, kam se bo vrnil. Tako bi ga
torej odpustili brez očitkov in strahu za njegovo nadaljnjo usodo in brez velikih
izdatkov za občino.
Iz povedanega torej sledi nujnost, da moramo tudi pri starostnikih, kar
zadeva socialno varstvo, izvajati že določeno preventivo in jo ne reševati šele
takrat, ko že bije plat zvona.
Reševanje problemov na način, kot smo ga opisali pri dedku, zveni mogoče socialno, saj je bil, mesece in mesece na toplem, dobro je jedel in podobno,
vendar je takšno reševanje neživljenjsko, nehumano in nesocialistično. Zatorej
moramo v bodočnosti okrepiti socialno varstvo tako, da bo uspešno ukrepalo,
še preden bo prišlo tako daleč. Ob razumevanju občinskih skupščin in republiških organov nedvomno to ne bo težko.
Druga misel, ki se rodi v našem primeru, je tale: nujno je, da ustanovimo
še več ustanov, več zavodov in nekaj bolniških oddelkov, ki bi se posvetili
skrbi ostarelih in bolnih starostnikov.
Ob tem našem primeru se namreč rodi asociacija, da bi ga že lahko po
sedmih ali 10 dneh odpustili oziroma premestili iz bolnišnice v neki zavod,
denimo v nek rekonvalescentski center, kjer bi se opomogel do stanja, ki
ustreza njegovim letom. V tem zavodu ne bi več potreboval specialnih zdravil,
niti specialne nege in ne vem kakšnih drugih preiskav, ter bi zato pač bila
oskrba nedvomno mnogo cenejša. Po določeni rehabilitaciji bi dedka napotili
ali spet nazaj v rejo ali pa v domove upokojencev, ki jih — po mojem mnenju
— moramo nujno ustanavljati čim več.
Tako bi bil ves potek mnogo hitrejši, mnogo cenejši za skupnost in za
prizadetega tudi najbolj human in socialen, saj odpade ves strah pred bodočnostjo.
Dela se na tem, da se ustanavljajo geriatrični oddelki. Prepričan sem, da
so ti nujnost; vendar moramo paziti, da ne ustanavljamo samo nekaj supermodernega, nekaj, kar terja ogromne investicije, marveč oddelke, ki so sodbni
in vendar v skladu z našimi ekonomskimi možnostmi.
Ustanoviti bi morali večje število teh domov za starostnike in poudarjam,
ne samo za upokojence. Ti domovi so lahko zelo preprosti, nudijo pa le domačnost in občutek varnosti. Ob taki organizaciji se ne bi dogajali primeri, kot
sem vam ga opisal.
In tretja misel: mobilizirajmo vse družbene institucije in organizacije za
reševanje tega problema. Imamo že društva upokojencev, ki dobro delajo,
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imamo zarodke socialnega varstva v občinam, imamo družbene organizacije,
ki odlično delujejo. Mobilizacija vseh teh činiteljev bo prikazan problem speljala z mrtve točke in našla najprimernejšo rešitev, ki ne bi terjala tolikih
sredstev, da bi lahko motila našo prihodnjo ekonomsko rast.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima Fanika Šuc.
Fanika Suc: Tovariš predsednik je v svojem poročilu poudaril skrb
za vajence. To se mi zdi zelo pomembno, saj je to skupina prebivalstva, ki je
za škodljive vplive najbolj občutljiva. Podatki nam kažejo, da je v mnogih
primerih le 20 % sistematsko zdravstveno pregledanih vajencev, kar je vsekakor premalo. Delati moramo na tem, da zajamemo to skupino prebivalstva 100%.
Trdno sem prepričana, da če bo znala zdravstvena služba prikazati gospodarskim organizacijam pomembnost teh pregledov — ne bo težav glede potrebnih sredstev. Prav tako smatram za potrebno, da zdravstvena služba vsako
leto poroča občinski skupščini o zdravstvenem stanju naše mladine z obširnim
poročilom, ki naj bi člane skupščine seznanilo s to problematiko. Menim, da
bo to rodilo uspehe in da ne bo skupščine, ki ne bi našla sredstev za vso dejavnost preventivne zdravstvene službe.
Varstvo odraslih zajema velike skupine ljudi in se izvaja na podlagi tako
republiških kot zveznih predpisov. Posebno skrb bo treba posvetiti ostarelim
osebam, ki nimajo pravice do rednih prejemkov in so ti odvisni pač od proste
presoje upravnega organa in seveda tudi od zmgoljivosti posamezne občine.
Naša dolžnost je, da tem osebam oskrbimo materialno varnost. Morda bi se dal
problem rešiti tako, da bi bile tiste osebe, ki so še sposobne za delo, zaposlene
z delom na domu, s čimer bi jim tudi dajali občutek, da so družbi še koristne.
Na račun tega bi se lahko zvišale denarne podpore drugim. V doglednem času
bomo morali preiti na višino, ki bi dosegla minimalno pokojnino in omogočala
človeka dostojno življenje.
Posebna skrb, ki je aktualna, je vprašanje ostarelih kmetov. Hitra industrializacija in socializacija vasi je povzročila posebno obliko odnosov na vasi.
Nastala je sprememba v strukturi družin. Preužitka v marsikaterem primeru
ni več. Rešiti bo treba vprašanje odkupa zemlje in to ne le v nižinskih delih,
kjer so kmetijske zadruge zainteresirane, marveč najti sredstva tudi za odkup
zemlje v višinskih delih. Vemo, da primerna zaposlitev daljša življenjsko dobo.
Zato naj se ostarelim kmetom pustijo ohišnice, na katerih bi še morda redili
svinje in kokoši ter jih prodajali. To bi utegnilo predstavljati zanje neka dodatna sredstva ali priboljšek, če se smem tako izraziti.
Ne bi bilo prav, če bi premeščali stare ljudi, ki so vso svojo mladost preživeli v določenem kraju. Le tedaj, če res ne bi bilo drugega izhoda, naj bi se
predlagala nastanitev v domu za stare oziroma v domu upokojencev. Ta naj
bi bil v industrijskem središču ter naj bi predstavljal zakoncema ali samcu nov
dom, ki mu nudi vso oskrbo in pomoč. Sedanji domovi za stare, ki so mnogokrat v bivših gradovih in imajo velike sobe z natrpanimi posteljami, res
ne morejo dajati občutka domačnosti. Zato bo nujno misliti na gradnjo domov
za stare oziroma upokojence. Sedanje domove bi pa lahko uporabili za duševno prizadete stare ljudi, za katere ni potrebno, da bi živeli v industrijskih
središčih.
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Še manj pa bi smeli dovoliti, da bi zdravi ljudje preživljali skupaj z
duševno prizadetimi zadnja leta svojega življenja. Domovi za stare naj bi imeli
v sestavu tudi prehodni dom za rekonvalescente, ki bi zato lahko hitreje zapuščali bolnišnice. Seveda bi morali potem ti domovi jamčiti za oskrbo in nego.
Nego bolnika na domu naj bi organizirale krajevne skupnosti in to v sodelovanju z zdravstveno službo, ki bi skrbela za strokovno nego. Zdravnik
bi določal čas nege tako, da bi morda laična služba opravila 2/s, strokovna
pa V3 del pri bolniku. S tem bi razbremenili posteljni fond v bolnišnicah,
kar bi bilo tudi v korist zavodom socialnega zavarovanja, ki naj bi prevzeli
plačevanje stroškov nege na domu. Bolnik bo s tem dobil tisto nego, ki jo
potrebuje. Zdravstvena služba namreč ugotavlja, da je ta mnogokrat pomanjkljiva in sicer iz različnih vzrokov. Včasih je tu prezaposlenost družinskih
članov, dalje neizkušenost v negi, ali pa tu in tam tudi nepravilen odnos do
bolnika, kar mu lahko daje občutek, da je domačim in družbi v breme, kar
nikakor ne smemo dovoliti. Patronažna služba že opravlja precej socialnega
dela. Odkriva probleme, jih prikazuje, predlaga reševanje ter mobilizira tiste
službe, ki so odgovorne za to področje dela. Delno te naloge že tudi sama
rešuje. Prepričana sem, da bo to delo v povezavi s centri za socialno delo,
z zavodom za socialno zavarovanje, s krajevnimi skupnostmi kot z vsemi družbeno-političnimi organizacijami, kvalitetnejše. Patronažna služba bo morala
postati podaljšana roka socialne službe ter bo morala najti svoje mesto tudi v
okviru dela krajevnih skupnosti. Pri vsem tem delu bomo imeli vsi skupen cilj:
pomagati vsakomur, ki je družbene pomoči potreben.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Karmen Langus.
Karmen Langus: Iz družbenega plana za leto 1964 je razvidna težnja,
da se doseže hitrejši razvoj vseh oblik vzgoje in varstva. Med naštetimi službami in institucijami, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok in mladine, bi omenila še
vzgojne posvetovalnice, ki delujejo v Ljubljani in Mariboru kot samostojni
psiho-pedagoški zavodi, v Celju pa kot poseben oddelek centra za socialno delo.
Naše obvezne šole zajemajo v glavnem duševno in tudi telesno normalno razvite
otroke, vendar najdemo med njimi tudi del duševno slabše razvitih, vzgojno
zanemarjenih in tudi nekaj teže zmogljivih otrok. Naš zakon o osnovnem
šolstvu navaja kot glavno merilo za izbiro šolskih novincev predvsem sedemletno starost. Ta pa ne more biti edino merilo, saj se šele po nekaj tednh in
mesecih pouka opazi, da so v prvi razred vstopili tudi taki, ki niso dosegli
umske ali socialne zrelosti, ki sta tudi pogoj za uspešno delo v šoli.
Take otroke navadno napotijo v vzgojne posvetovalnice, kjer te so, da jih
skupina strokovnjakov diagnosticira ter določi njihovo šolsko zrelost oziroma
raven telesnega, duševnega in socialnega razvoja. Del teh otrok se nato vključi
v posebne šole, nekaterim se preloži vstop v šolo, za druge otroke pa se učiteljem priporoči individualna in potrpežljiva obravnava z dodatno učno pomočjo.
Na ta način in s tem delom odkrijejo vzgojne posvetovalnice primere, ki
sodijo že v obravnavo kategorizacijskim komisijam. Precej skrbi povzročajo
šolam zlasti od 5. razreda dalje'družbeno neprilagodljivi učenci in pa takšni,
pri katerih je družinsko vzdušje zastrupljeno z medsebojnimi prepiri in nesporazumevanji med starši. Zato zaidejo ti otroci še v slabo družbo, ki do kraja
iztiri take učence. Učitelji in deloma tudi starši iščejo potem vzgojno pomoč,
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ki jo nudijo vzgojne posvetovalnice. Te posvetovalnice ugotavljajo vrste in
vzroke čustvenih in drugih motenj, staršem pa svetujejo spremembo vzgojnega
režima v družini in drugačno obravnavo otrok. Kolektivno delo strokovne
ekipe vzgojnih posvetovalnic je manj uspešno s tistimi starši, ki so alkoholiki,
nevrotiki in delomrzneži. To so navadno močno neuravnovešene osebnosti in bi
zato bile za delo z njimi potrebne posebej usposobljene ekipe strokovnjakov.
Te ekipe naj bi delovale v mentalno-higienskih ambulantah zdravstvenih
domov, kot že to predvideva predlog družbenega plana.
Njihovo delo bi se nanašalo predvsem na odrasle ljudi, medtem ko bi
otroke z labilnim živčnim sistemom, epileptike ter dnevne in nočne močilce
-— njihovo število stalno narašča — še nadalje obravnavale psihopedagoško in
kolektivno vzgojne posvetovalnice. Seveda bi za to delo potrebovali čimveč
kliničnih psihologov in psihoterapevtov, za težje primere pa tudi pedopsihiatre.
Kot vemo, se posvetovalnice ukvarjajo z diagnostiko in korekcijo predvsem tistih motenj v razvoju, ki po težini presegajo običajno in kratkotrajno
spremembo otrokovega vedenja, čeprav še ne dosegajo izrazitega bolezenskega
stanja. Ko pa nastopajo primeri z motnjami vedenja, miselnega, čustvenega
in osebnostnega odstopanja v trajnejših, znatnejših in resnejših oblikah, jih
z navadnimi vzgojnimi sredstvi ni mogoče popraviti. Tedaj je potrebno, da
se starši takšnih otrok strokovno posvetujejo v vzgojnih posvetovalnicah. V
takih primerih se začne specialna obravnava otroka v individualni in teamski
obdelavi od socialne anamneze dalje do psiholoških, pedagoških in defektoloških
pregledov; po potrebi tudi s sodelovanjem zdravnikov-specialistov. Teami v
vzgojnih posvetovalnicah oziroma posamezni člani delajo kolektivno predvsem
s tistimi otroki in starši, pri katerih je upati, da bo mogoče določeno odstopanje docela popraviti ali vsaj omiliti. Če pa so motnje že tako močno zasidrane v mladem človeku in so starši docela nedostopni oziroma nesposobni
za sodelovanje z vzgojno posvetovalnico in ni več upanja za uspešno korekcijo
z ambulantnim delom, tedaj je pač treba otroka napotiti v druge ustreznejše
zavode, npr. v bolnišnice, zavode za daljše opazovanje in triažo kot je Mladinski dom na Kodeljevem, v skrajnem primeru pa v razne vzgojne zavode,
ki imajo s prevzgojo te mladine sorazmerno težko delo.
Predloge za take primere odstopajo vzgojne posvetovalnice občinskim
socialno-varstvenim organom oziroma centrom za socialno delo. Te predloge
potem glede na nujnost primera in seveda tudi glede na finančna sredstva,
realizirajo. Zmogljivost posebnih vzgajališč v Sloveniji ni velika in je tudi
draga; po izračunu zavoda za socialno delo v Mariboru povprečno 32 000 dinarjev za mesec. Med že obstoječimi domovi pogrešamo predvsem še: specialne
domove za psihopatske osebnosti, za težje nevrotike in za epileptike, ki so
potrebni tudi zdravstvene pomoči. Prav tako pogrešamo še vmesni tip doma
za tiste otroke, ki ne uspevajo niti v posebni šoli zaradi težje stopnje duševne
nerazvitosti ali kombiniranih motenj, vendar ne sodijo še v dom za duševno
defektne otroke v Dornavi, habilitacijski oddelek tega doma pa jih zaradi
pomanjkanja prostora ne more sprejeti.
Prešolanje otrok v posebne šole spremljajo težave celo v samem Mariboru,
ker jih dosedanja šola ne more več vključevati zaradi prenapolnjenosti. Veliko
težje pa je s prešolanjem debilnih otrok v tistih krajih, kjer ni v bližini posebne- osnovne šole niti posameznih oddelkov za razvojno prizadete otroke.
Taki otroci morajo potem hočeš-nočeš nadaljevati šolanje v redni obvezni
šoli in zaključijo šolsko obveznost z večkratnimi ponavljanji kje v tretjem ali
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četrtem razredu. Nadaljnji proces habilitacije je za to kategorijo otrok še
posebno težaven, saj jih največkrat ni mogoče vključiti niti v priučitev ter
postanejo lahko le fizični delavci. Zaradi pogosto neurejenih življenjskih pogojev in slabih moralnih vzorov zaidejo tudi precejkrat na pot delinkvence
in prostitucije. Za take mladostnike je uvedel zavod za socialno delo MariborCenter, kot verjetno že tudi razni drugi centri in socialno-varstveni organi,
spremljevalno službo prostovoljnih strokovnih socialnih delavcev, ki spremljajo
in usmerjajo mladostnike na njihovi nadaljnji poti. Pri tem so bili doseženi
že precej lepi uspehi.
Da bi omogočili čim večjemu številu duševno prizadetih otrok ustrezno šolanje in vzgajanje, je treba ustanoviti še več novih posebnih šol. To bo pa
mogoče le, če se bodo šolali še novi strokovni kadri. Pri tem se nam zdi pomembna zamisel pedagoške akademije v Mariboru, da se ustanovi v okviru
tega zavoda poseben oddelek za ortopedagogiko in logopedijo. Mnogim interesentom, ki so se prijavili, je namreč Ljubljana le predaleč.
Vsi, ki delamo s šolskimi in predšolskimi otroki, smo pogosto ugotavljali,
da niso zajeti v vzgojno-varstvene ustanove in šolska zavetišča prav tisti otroci,
ki so vzgojno, socialno in moralno ogroženi. Tako smo sklenili ob posvetovanju
lani v decembru tudi v mariborski občini Center, da se take otroke vključi
v vzgojno-varstvene ustanove čez dan. Plačilo za njihovo oskrbo je prevzel
zavod za socialno delo iz preventivnih sredstev v višini 10 milijonov dinarjev
v tekočem letu. Ta ukrep se nam zdi hvale in posnemanja vreden, saj bo
omogočil tem otrokom normalnejši psihofizični razvoj in boljše učne uspehe
v šolah. S tem bomo v mnogih primerih prihranili znatnejše stroške za vzdrževanje v zavodih, kar se bo verjetno pokazalo pozneje.
Ob razpravljanju o družbenem planu za prihodnje leto bi še kot spodbudno omenila, da smo zaradi rastočih potreb, ki se verjetno kažejo tudi
drugod, odprli poseben oddelek vzgojne posvetovalnice v Mariboru. To je posvetovalnica za mlade ljudi in zakonce. Obisk je kljub tako imenovani ilegalnosti, saj v glavnem sprejemamo le primere, ki jih napoti k nam komisija za
dovolitev splava, precejšen. Vsi čutimo, da bo potrebno v 1964. letu pomnožiti
število ur in strokovnjakov, ki delajo na tem oddelku.
Morda se vam bo zdelo, da sem v svoji razpravi posegla predvsem na
prosvetno področje, vendar pa sem ga delno osvetlila tudi po zdravstveni in
socialni strani. V predlogu družbenega plana Socialistične republike Slovenije
za leto 1964 je predvideno širjenje socialnih služb na vseh področjih in zato
sem vas želela seznaniti še z delom socialne službe v sklopu vzgojnih posvetovalnic.
Vsi čutimo, da se zdravstvene, socialne in prosvetne službe stekajo v isto
smer: čim izdatnejše in polnejše koristiti vsem članom naše družbe in zato te
službe nosijo upravičeno ime »družbene službe«.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Saša Cvahte.
Dr. Saša Cvahte: Tovarišice in tovariši! V svoji razpravi bi želel
osvetliti le drobec, in sicer tisti del iz družbenega plana, ki razpravlja in
obravnava probleme investicij, predvsem negospodarskih, in iz tega dela samo
vprašanje izgradnje in dograditve infekcijske klinike.
Najprej bi vas želel opozoriti, da ne jemljete mojega prispevka kot poskus
nekakšnega vdiranja skozi odprta vrata, saj vidite, da je za ta objekt na raz-
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polago dosti sredstev. Vendar bo izgraditev in dokončanje terjalo nekaj več.
Zato bi želel podpreti vge tiste, ki bodo morali ta sredstva še dopolniti, da bodo
to naredili z mirnim srcem.
Leta 1956 je bivši Svet za zdravstvo sklenil zgraditi to kliniko. To iz več
razlogov. Med drugimi tudi zato, ker je ta v naši republiki edini tak zavod,
kjer bi bilo omogočeno ločeno hospitalizirati in obravnavati res vse vrste
nalezljivih bolezni. Seveda tudi takšne, za katere tedaj še nismo vedeli, da
bodo pričenjale ponovno igrati v Evropi neko novo vlogo, novo vlogo, ki nam
je znana iz epidemiologije, saj so se spremenile komunikacije. Tako kot so
nekoč igrala veliko in pomembno vlogo obolenja, ki so jih zanesli z ladjami,
tako pričenjajo danes prav tako vnovič igrati novo vlogo obolenja z novimi
prometnimi sredstvi. Med njimi zaenkrat seveda najbolj tista, ki so najbolj
kužna. Tu gre pač za koze. Ne bi želel prestrašiti vas s temi dejstvi; želel bi
pač samo, da bi skupaj ustvarili takšne pogoje, da bomo lahko mirno sprejeli
tudi morebitne primere, ki nam jih bo pač prinesel čas.
Karantenske bolezni postajajo torej vnovič problem, saj so se začele znova
pojavljati na našem kontinentu 1960. leta in že poprej v manjši meri, ko smo
imeli močno epidemijo koz s 46 primeri v Sovjetski zvezi in v Angliji en
primer. 1961. leta se pojavljajo koze v Belgiji z enim primerom, v Zvezni republiki Nemčiji s petimi, v Španiji s 17, v Tadžikski republiki z enim in v
Angliji — Walesu — ponovno z enim primerom te bolezni. 1962. leta imamo v
Zvezni republiki Nemčiji 36 primerov, na Poljskem 32, v Švici en primer in v
Angliji — Walesu — 67 primerov. 1963. leta na Švedskem 25 primerov, v
Vroclawu 110, v Švici en, na Madžarskem dva in v Vzhodni Nemčiji en primer
črnih koz.
Če razmišljamo o tem, zakaj smo mi pravzaprav ostali izven tega območja
dežel, ki so bile prizadete, s karantensko boleznijo, potem to običajno pripisujemo slučaju. Vendar bi bili lahko za našo republiko malo bolj z gotovostjo prepričani, da to ni samo zgolj slučaj, če nismo imeli nobenega mesta,
kjer naj bi se ta bolezen lahko tako iznenada pojavila. No, danes tako mesto
imamo. Zato moramo biti uverjeni in prepričani, da nas bo usoda drugih dežel
doletela slej ko prej. Seveda se bomo proti tej bolezni borili tudi še z vsemi
drugimi ukrepi, ki jih poznamo — s cepljenjem. Imamo že prve evaluacije o
tem, kako je z našo imunostjo po cepljenju. Kljub temu smatram za zelo
potrebno, da imamo nek center, nek zavod, kjer bomo lahko z vso gotovostjo
v teh primerih napravili natančno hospitalizacijo, izločitev in vse potrebno
zdravljenje, da ne bomo — to nekateri tovariši dobro vedo — ob vsakem
takem alarmantnem primeru iskali po vsej Sloveniji, danes pri Zvezi borcev,
drugič nekje drugod kraj, kjer naj namestimo bolnike in skušamo pač ustvariti
dobre izolacijske pogoje. Ti pa nas seveda stanejo mnogo več.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Ali želi morda predstavnik Izvršnega
sveta dati k izvajanju tovariša Cvahteta kakšno pojasnilo? (Boris Kocijančič:
Da, na koncu razprave.)
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Mara Lukanc.
Mara Lukanc: Pri obravnavi predloga družbenega plana za leto 1964
bi rada opozorila na dva problema s področja zdravstvenega zavarovanja. Z
vključitvijo zasebnih obrtnikov v obvezno zdravstveno zavarovanje in še drugih
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kategorij oziroma skupin oseb izven delovnega razmerja, je v naši deželi prizadet krog zavarovanih oseb v splošno, nacionalno oziroma ljudsko zavarovanje.
Ob tem dejstvu, to je ob tako obsežnem krogu zavarovanih oseb ni vseeno,
kako le-te uveljavljajo zdravstveno varstvo in na kakšen način uživajo pravice
iz zdravstvenega zavarovanja.
Na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju lahko skupščina komunalne
skupnosti s pravilnikom o uveljavljanju zdravstvenega varstva določi način
uveljavljanja, pogoje, s katerimi se uveljavljajo posamezne oblike varstva,
obseg in način plačila oziroma povračila stroškov ter način uporabe prevoznih
sredstev v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva. Mimo omenjenega bi
lahko skupščine v pravilniku zajele še druge predpise, rešiti pa bi morale
ključno vprašanje, to je: prosta izbira zdravnika in zdravstvenega zavoda.
V predlogu družbenega plana oziroma v amandmaju odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov k 8. točki »Socialno zavarovanje« je rečeno, da
je treba s smotrnejšo uporabo instrumentov financiranja socialnega zavarovanja več prispevati k racionalnejšemu trošenju sredstev, stabilizaciji skladov
in k uspešnejšemu zdravstvenemu varstvu zavarovancev. Vse to pa večina
pravilnikov komunalnih skupnosti ne zasleduje. Obratno, glede uspešnega
zdravstvenega varstva nekateri celo izključujejo uveljavljanje pravice do proste
izbire zdravnika oziroma zdravstvenega zavoda. Hudo omejevanje proste izbire
zdravstvenega zavoda so določbe nekaterih pravilnikov, ki narekujejo zavarovancem, zaposlenim v organizacijah z obratnimi ambulantami, da uveljavljajo
praviloma zdravstveno varstvo v tej obratni ambulanti. Ti zavarovanci praktično potem tudi nimajo pravice do proste izbire zdravnika splošne prakse,
saj dela v obratnih ambulantah v večini primerov le en zdravnik.
Pravilno bi bilo, da je edino obratni zdravnik pristojen sprejeti zavarovanca, zaposlenega v organizaciji, ki ima obratno ambulanto, v stalež nezmožnosti za delo, ne pa ga tudi omejevati pri uveljavljanju drugih pravic zdravstvenega varstva. Prosta izbira zdravnika se ne more uveljaviti tudi za to, ker
večina splošnih ambulant izven večjih mest dela samo v dopoldanskem času.
Tako zavarovana oseba ne more priti do izbranega zdravnika izven rednega
delovnega časa. Ni mogoče tolerirati tudi določbe pravilnikov, ki pooblaščajo
zdravniške komisije, da izdajajo napotnice za zdravljenje v specializiranih zavodih, ali pa se s pravilniki določa trajanje te vrste zdravljenja. Prav bi bilo,
da kolikor ni mogoče že zdaj v celoti prepustiti pošiljanje na zdravljenje v
specializirane zavode posameznim zdravnikom oziroma šefom posameznih oddelkov splošnih in kliničnih bolnišnic, da bi zdravniške komisije v postopku
le sodelovale kot posvetovalno telo. Tako so tudi uredili nekateri pravilniki.
Proti vsem zakonskim določbam pa je vsako določilo pravilnika o najdalj
mogočem trajanju te vrste zdravljenja. Vsi pravilniki bi morali urediti tudi
postopek uveljavljanja tako imenovanega individualnega preventivnega zdravstvenega varstva. So namreč redki, ki so le delno uredili ta postopek. Pri prvi
redakciji pravilnikov bi bilo treba točno določiti obveznosti komunalnega sklada
za zdravstveno zavarovanje nasproti zavarovanim osebam za posamezne oblike
individualnega preventivnega zdravstvenega varstva. S tem ne bo samo rešeno
vprašanje plačnika, marveč bo tudi dano jamstvo za nadaljnji razvoj preventivne dejavnosti, s čimer bi lahko v prihodnosti zmanjšali kurativno dejavnost.
Drugo, kar smatram za aktualno in zelo problematično, je vprašanje zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev, gledano z gledišča financiranja
tega sklada. Z novim zakonom o' zdravstvenem zavarovanju kmetijskih pro-
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izvajalcev se predvideva samofinanciranje tega sklada samo po zavarovancih
— kmetih.
Po sedanjem zakonu dotiraj o sklad kmečkega zavarovanja vsi, ki imajo
davku zavezane dohodke od zemlje ter občinski proračuni. Nadalje naj bi
prevzel z novim zakonom sklad osnovnega zdravstvenega zavarovanja tudi
financiranje individualne preventive, kar moramo vsekakor pozdraviti glede
na dokaj zanemarjeno zdravstveno stanje kmečkega prebivalstva. Se pa pojavlja vprašanje, če bodo vsa kmečka gospodarstva zmogla tolikšne obveznosti.
Izdatki sklada osnovnega kot tudi razširjenega zavarovanja iz leta v leto rastejo, zemlje, obdavčene s kmečko dohodnino pa je iz leta v leto manj. Da bo
vprašanje financiranja brez dotacij poseben problem v novem zakonu, naj
navedem obveznosti kmečkih proizvajalcev v občini Kamnik. V letu 1962 je
odpadlo družbenih obveznosti na zasebne kmetijske proizvajalce 133 957 000,
od tega je znašal prispevek za osnovno in razširjeno zavarovanje 38 425 000.
V letu 1963 so znašale skupne obveznosti 137 735 000 ali le 3 778 000 več kot
v minulem letu. Predpisani prispevki za zdravstveno zavarovanje so znašali
kar 47 577 000 ali 25 %> več kot v minulem letu, kar je 34% vseh družbenih
obveznosti kmetijskih proizvajalcev v tej občini. Ob tolikšni obveznosti in še
dotiranju bo sklad kljub temu zaključil poslovno leto s primanjkljajem. Torej
bo treba že tretje leto četrtega leta obveznega zdravstvenega zavarovanja
kmetijskih proizvajalcev predpisati izredno enkratno premijo za pokritje primanjkljaja.
Hitri proces podružbljanja in nenehne socializacije vasi nedvomno zahteva,
da razširimo sedanji obseg osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetijskih
proizvajalcev in da ga čimbolj izenačimo z delavskim zavarovanjem. Da pa
bi bilo to mogoče in brez stagnacije ali večjih problemov v socialnem varstvu
ostarelih kmetov, bo torej nujno, da tudi v prihodnje dotiramo ta sklad.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Janez Vari.
Janez Vari: Družbeni plan SR Slovenije za leto 1964 nam nalaga
v prvi vrsti razširitev bolnišnične mreže in pa mreže lekarniške službe. Mislim,
da je to prvič, ko postavlja republiški družbeni plan v prvo linijo vprašanje
lekarn oziroma razširitev lekarniške mreže. Da nam bo to lažje in razumljiveje,
mi dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da z nekaj misli osvetlim ta problem.
Zato je treba, da pogledamo malo nazaj, ker bo potem to vprašanje nam vsem
bolj razumljivo.
Ko smo leta 1945 prevzeli lekarniško službo, smo prevzeli v glavnem zasebne lekarne in depoje zdravil privatnih zdravnikov. Te lekarne in ti depoji
zdravil so zadoščali za tedanjo mrežo zdravstvene službe in zdravstvenega
varstva. To tembolj, ker je bila lekarniška mreža v tedanjem smislu na območju Slovenije precej razširjena. Statistični podatki iz leta 1947 kažejo, da
smo imeli v Sloveniji kar 131 lekarn oziroma lekarniških postaj, ali bolje rečeno, priročnih lekarn privatnih zdravnikov. Kakšni so bili prostori lekarn, pa
je bilo seveda drugo vprašanje. Te lekarne zasebnih lekarnarjev so prvenstveno
imele komercialni značaj. Zato so tudi bile po svoji funkcionalnosti grajene in
urejene tako, da so imele sprednje prostore seveda mnogo bolj urejene kot
so bili zadnji notranji prostori, ki so služili izdelavi in proizvodnji zdravil, galenskih preparatov, skladiščenju itd.
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Na drugi strani niso bili prostori, kjer so bile takrat lekarne, v veliki
večini zgrajeni namensko za lekarne, marveč so bili preadaptirani na določenih
komercialnih točkah oziroma v središčih, ki so jih lekarne pač morale oskrbovati
v tistem obdobju. Takšno je bilo stanje takrat, ko se je na drugi strani začela
hitro razvijati ambulantno-poliklinična služba in je s tem v zvezi seveda tudi
vse bolj rasla potreba po zdravilih. Tako zasledimo v tem času iz leta v leto
ne samo veliko zvečanje števila receptov in veliko zvečanje potrošnje zdravil,
temveč vidimo tudi velik finančni porast potrošnje zdravil. To povečanje je
znašalo tudi do 30 in celo do 35 % iz leta v leto. S tem sorazmerno pa seveda
niso rasle zmogjivosti lekarniške službe. Tako je nemalokrat prišlo do velikega
zastoja, nevšečnosti, do neprijetnosti in podobnih stvari. Da se temu odpomore,
so morali tovariši v lekarniški službi začeti z nujnimi adaptacijami dotedanjih
lekarniških prostorov in seveda ustanavljati lekarne na tistih območjih, kjer je
ambulantno-poliklinična služba odpirala nove in prej nerazvite ambulante in
postaje. Tako vidimo, da imamo že v 1963. letu 165 lekarn in lekarniških postaj,
ki pa so bile v glavnem samo predadaptirane stare lekarne. Majhno je število
novih lekarn. Te nove lekarne so bile zgrajene v glavnem šele po letu 1959
in sicer predvsem v krajih kot so: Ljutomer, Idrija, Nova Gorica, Velenje,
Tržič, Vrhnika, Ljubljana-Vič, Šmarje, Ptuj in Slovenska Bistrica. To so bili
prvi ukrepi, ki smo jih storili po tem letu.
Da bomo pravilneje razumeli družbeni plan, kjer govori o razširitvi zmogljivosti lekarniške službe, bi želel opozoriti tovarišice in tovariše poslance na
to, da problem ni toliko v ustanavljanju novih lekarn na novih mestih — razen
tam, kjer so na novo postavljene tudi stalne zdravniške službe in, kjer bi problem lahko rešili z ustanavljanjem lekarniških postaj — marveč je problem
toliko bolj pereč v tem, da dosedanje lekarniške zmogljivosti razširimo z novogradnjami in ne več z adaptacijami, kot doslej. Pokazatelji nam namreč pokažejo, da niti po jugoslovanskih normativih, kaj šele po srednjeevropskih, naše
današnje lekarne tem normativom ne ustrezajo več. Zato mislim, da je prav, da
v družbenem planu te stvari postavimo tako kot so, s tem, da to nekako
razširimo in rečemo, da je treba izpopolniti mrežo v glavnem samo z manjšimi
enotami. To se pravi: postavljati jih tam, kjer jih danes ni, težiti k povečanju
kapacitet ter izboljšati pogoje dela z uvajanjem novih metod in novih tehničnih
pripomočkov. Končno je poseben problem nov tip lekarne, ki ga danes želimo
-uvajati v lekarniški službi. To je tip tako imenovane kombinacije bolnišničnih
lekarn in lekarn z javno funkcijo. Danes imamo dva takšna problema, na
katera bi želel opozoriti z namenom, da ne bi spet prišli do istih napak, kot smo
jih delali doslej. To je problem izgradnje kliničnih bolnišnic v Ljubljani, kjer
je mogoče z novim večjim koncentriranim tipom lekarniške službe in zdravstvenega zavoda — ta tip bi služil tako preskrbi kliničnih oddelkov kot tudi preskrbi
drugega prebivalstva — dobiti novo in sodobno opremljeno lekarno. Ta ne bi
služila samo svojemu namenu, marveč bi lahko bila tudi važen strokovni center
za nadaljnje izpopolnjevanje srednjega in visoko kvalificiranega farmacevtskega
kadra. Enako velja seveda tudi za Maribor, saj tudi mariborska bolnišnica
stoji pred izgradnjo novih bolnišničnih kapacitet. Zato je prav, da tudi v tem
okviru te stvari tako postavimo. Seveda je v naši službi še mnogo problemov
kot problem preskrbe z zdravili in podobno. Vendar upam, da me bodo naslednji
diskutanti v tem dopolnili.
16
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G o j k o Jug: Kot delavec v lekarni toplo pozdravljam tisti del besedila
v predlogu družbenega plana republike Slovenije, ki govori o nadaljnji izgradnji
naše lekarniške mreže in, kjer poudarja, da je treba lekarniško službo okrepiti
in modernizirati. O tej problematiki je prej govoril tovariš Vari, jaz pa bi
razpravljal o vprašanju preskrbe prebivalstva naše republike z zdravili.
Vprašanje preskrbe z zdravili je eden izmed problemov v naši zdravstveni
službi. Medtem ko so se problemi v drugih strokah zdravstva že uredili in
normalizirali, ne moremo tega povsem trditi za preskrbo prebivalstva z zdravili.
Problematika v tej zvezi ni nova. Z mnogimi razpravami v časopisih, na raznih
strokovnih in javnih sestankih, se je skušalo iskati vzroke za te pomanjkljivosti.
Kljub temu še danes ne moremo trditi, da bi bila naša preskrbovalna služba
z zdravili popolnoma urejena. Ker se naša lekarniška mreža deli na dvoje
virov oskrbe, menim, da moramo ločeno osvetliti preskrbo z zdravili, ki jih
prejemamo iz domačih farmacevtskih tovarn, od tistih, ki jih prejemamo iz
uvoza.
Za preskrbo v naši državi skrbi 10 republiških skladišč. Mreža podjetij je
torej razširjena po vsej državi. Ta skladišča prejemajo zdravila iz 8 tovarn za
izdelavo zdravil. Večje število teh naših farmacevtskih tovarn, ki so že dosegle
lepe uspehe, izdeluje zdravila v glavnem iz uvoženih surovin, delno tudi po lastni
recepturi oziroma po licencah tujih tovarn. S to proizvodnjo pa je le delno rešen
■ problem surovinske baze. Kljub temu so tovarne vezane najmanj 70 % na uvozne surovine. Tu je glavni vzrok, da mnogih preparatov večkrat ni pravočasno in
v zadostni količini na tržišču. Tovarne dobivajo devizna sredstva na podlagi
ključa, oziroma je dodelitev odvisna od bruto produkta tovarne. Ker se mnogo
tovarn bavi z licenčno proizvodnjo, potrebujejo seveda precejšnja zahodna devizna sredstva, kar ima najpogosteje za vzrok, da za vse svoje preparate ne
morejo tovarne oskrbeti potrebnih surovin.
Dalje bi pripomnil, da še danes ni urejeno vprašanje razmejitve asortimenta paralelnih preparatov. To ima za posledico, da imamo . na trgu tudi do
7 paralelnih preparatov, ali pa ti preparati delno tudi ležijo v skladiščih. Cesto
smo za ta zdravila dajali devizna sredstva, ki bi jih lahko uporabili za druge
bolj važne preparate.
Nerazumljivo je tudi dejstvo, da se večkrat prepove uvoz nekega preparata
tudi že leto prej, preden ga začne proizvajati domači proizvajalec, ki je preparat
sicer registriral kot na primer Enzynorm tablete in tako dalje.
Drugi, verjetno večji problem, je vprašanje uvoza zdravil. Ta zdravila
uvažajo podjetja, ki so za to registrirana. Trenutno imamo v državi 5 podjetij,
ki se bavijo s tem uvozom. Uvažajo inozemska zdravila, ki so v državi registrirana in tudi neregistrirana zdravila, ki se uporabljajo za razne klinične
poskuse oziroma za specialno-klinične primere. Uvoz teh zdravil je zagotovljen
samo v določeni količini in to za določene paciente na podlagi klinične dokumentacije. Za uvoz zdravil so uvozna podjetja dobivala do nedavnega določene
kvote deviz iz kroga široke potrošnje na podlagi izdelanih specifikacij. Odobritev
za ta uvoz daje Uprava za farmacevtsko službo in medicinsko oskrbo pri
Zveznem sekretariatu za zdravstvo Zveznega Izvršnega sveta. Ta uprava
opravlja tudi redakcijo predloženih specifikacij ter po določenih kriterijih odkloni — če ima to za potrebno — uvoz določenega zdravila. Običajno je postopek
precej dolgotrajen, saj traja od priprave specifikacije do dokončnega uvoza
vsaj 3 mesece, in tudi več.
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Devize so se delile v zadnjih letih enkrat do dvakrat na leto. Devize so se
delile do leta 1961 po določenem ključu za posamezne republike. Na primer,
naša republika je od celotne kvote dobila 11,75%. Tak način dodeljevanja
deviznih sredstev je posebno prizadel republiko, ki je v zdravstvu dosegla
visoko raven. Vedno je namreč primanjkovalo uvoženih zdravil, medtem ko jih
je bilo v drugih republikah več. V letih 1961 in 1962 se devize niso več dodeljevale po ključu, pač pa je Republiški sekretariat za zdravstvo dobil določeno
kvoto deviz. To kvoto je razdelil med podjetja, ki se bavijo z uvozom. Pripomniti moram, da so bila devizna sredstva delno zahodna delno vzhodna. Posebno
v zadnjem času so se močno forsirale vzhodne devize zaradi ugodne devizne
bilance z Vzhodom. Zal pa je od vzhodnih proizvajalcev mogoče kupovati v
glavnem kemikalije, medtem ko je plasma vzhodnih specialitet težaven. Kljub
še dokaj dobri znanstveni propagandi si nikakor še ni mogel utreti poti v našo
zdravstveno službo.
Pripomniti je treba, da so dodeljena zahodna devizna sredstva zadoščala
največkrat le za nabavo najnujnejših preparatov oziroma smo raje uvozili samo
nekaj artiklov v večji količini, saj bi namreč z razširitvijo asortimenta samo
zmanjšali količine posameznih preparatov.
V letu 1963 se je uvozna politika za zdravila močno spremenila. Podjetja
ne prejemajo več dodeljenih deviz, marveč se. na podlagi licitacije, ki jo opravi
direkcija za surovine, določi uvoznika, ki uvozi zdravila za vso državo. Specifikacijo ne pripravijo več podjetja sama, pač pa jo pripravi uprava za farmacevtsko službo. Način ni najboljši, ker se pri sestavi specifikacije ne upoštevajo
specifične potrebe posameznih republik. Tako se dogaja, da nekatere republike
dobe preparate, ki jih ne potrebujejo v taki količini ali pa sploh niso interesenti zanje. Kot primer naj navedem zadnjo delitev uvoženih zdravil v mesecu
juniju 1963 po novem načinu. Dodeljena oziroma odkupljena zdravila so zadoščala komaj za mesec dni. Ker so potrebe republike mnogo večje, je bila
treba takoj zaprositi za izredna sredstva, s katerimi bi nabavili potrebna zdravila, ki naj bi pokrila vrzel do nove delitve.
Pereč problem je nabava uvoženih zdravil v nujnih primerih. Postopek za
odobrenje uvoza je zelo dolgotrajen. V takih primerih išče uvozno podjetje
sredstva na republiškem sekretariatu za zdravstvo. Če jih ta nima, uvozi zdravila s pomočjo poslovnih partnerjev v inozemstvu, ki pospešijo uvoz. Menim,
da bi moral Republiški sekretariat za zdravstvo dobiti določene pristojnosti za
samostojen uvoz zdravil in tudi določeno kvoto, s katero bi docela samostojno
razpolagal. Tu naj bi se upoštevale republiške potrebe po določenih zdravilih.
Pospešiti bi bilo treba revizijo registriranih inozemskih preparatov, kajti nesmiselno je registrirati vrsto novih preparatov, če ne obstaja možnost za
njihovo nabavo.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: S tem je lista prijavljenih govornikov
izčrpana. Zeli še kdo izmed poslancev sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.)
Če ne, dajem besedo predstavniku Izvršnega sveta, tovarišu Borisu Kocijančiču.
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi je bilo
izrečenih mnogo koristnih predlogov in dopolnitev. Menim, da so v glavnem
vsi govorniki podprli predlog družbenega plana in da bo na podlagi tega treba
Je podvzeti določene organizacijske ukrepe za izvedbo teh predlogov. Dovolite
mi zato, da se omejim le na nekai vprašanj, ki so morda potrebna obširnejše
16*
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obrazložitve, čeprav menim, da so bila vsa že nekje omenjena v mojih uvodnih
besedah.
Eno takih ključnih vprašanj, ki se pojavlja v številnih diskusijah, je bilo
vprašanja investicij, vprašanje bolniških postelj — kar je pravzaprav eno in isto
— in končno konkretno vprašanje tovariša dr. Cvahteta o dograditvi infekcijske
klinike v Ljubljani.
Nedvomno je s sprejetjem zveznega zakona o financiranju socialnega zavarovanja nastopilo povsem novo obdobje v investiranju na področju zdravstva.
Kot veste, je bilo s tem zakonom od 28. junija 1962 naprej onemogočeno vnašati
v strukturo cene bolniškega dneva tudi kritje anuitet, ki bi nastale za investicije, najete po tem dnevu. Zaradi tega so danes edina možnost kritja investicij
v zdravstvu deloma občinski zdravstveni investicijski skladi, dalje prispevki
družbeno-političnih skupnosti in končno skladi, ki se formirajo v zdravstvenih
zavodih samih.
Želel bi poudariti to, kar sem že prej povedal in sicer, da je v 7-letnem
planu predvideno, da se bo število bolniških postelj pri nas od sedanjih 7,4 na
1000 prebivalcev dvignilo na 9. Ce to primerjamo s številko, ki kaže jugoslovansko povprečje, to je 4,3 postelj na 1000 prebivalcev in, da se danes giblje
število bolniških postelj v Evropi od 2,5 do 12 na 1000 prebivalcev, moremo
biti s tako težnjo povečevanja bolniških postelj nedvomno zadovoljni, čeprav
vemo vsi, da to še ne krije povsem vseh potreb. Toda tu moramo pogledati še na
to, da je na drugi strani dan velik poudarek zdravljenju na domu, in končno,
da smo v preteklem letu vključili tudi naravna zdravilišča v ta proces s tem,
da se vključujejo tudi naravna zdravilišča v tako imenovano posthospitalno
zdravljenje, kar pomeni nadaljevanje zdravljenja v hospitalu samem. Mislim,
da je treba tudi poudariti, da je bilo letos danih mnogo sredstev za povečanje
bolnišničnih kapacitet, čeprav — kot rečeno — to še ne bo povsem zadostovalo.
Toda dejstvo, da je bilo s presežki socialnega zavarovanja omogočeno, da se v
letošnjem letu dajo znatna sredstva za izgradnjo porodnišnice v Kranju, za
dograditev bolnišnice v Novem mestu, v Slovenj Gradcu, v Murski Soboti, v
Trbovljah in v Mariboru govori, da je bil temu dan primeren poudarek. Prav
tako govorijo o tem tudi sredstva, ki so namenjena in pripravljena za gradnjo
mestne bolnišnice v Ljubljani.
Dejstvo je, kar je eden izmed tovarišev zagovarjal, da ni mogoče teh sredstev dajati drugače kot pod pogoji bančnega kredita, se pravi na 5-letno odplačilo
in 7 '%> obresti. Teh pogojev ne moremo spreminjati, ker smo vezani na zvezne
predpise. V 7-letnem planu pa je predvideno, da bodo narasla investicijska vlaganja v zdravstvu od sedanjih 5,6 milijarde na 7,5 milijarde letno. To bo seveda
znatno povečalo možnosti vlaganja in reševanja kritičnega stanja v zvezi s
pomanjkanjem bolniških postelj.
Dejstvo je, da stalno poudarjamo in priporočamo, naj se sredstva za zdravstvene investicije ne drobe in naj bi se ta sredstva izkoriščala predvsem za
tiste zdravstvene objekte, ki so najnujnejši in najpotrebnejši. Mislim, da je bilo
nekaj takšnih rezultatov že doseženih in da jih je treba samo pozdraviti. Tu
mislim konkretno reševanje v Slovenj Gradcu, dalje v Murski Soboti in tudi
še nekaterih drugih primerov.
Kar zadeva infekcijsko kliniko v Ljubljani in njeno dokončno dograditev,
je bila ugotovitev v Skupščini že ponovno podana in sicer ta, da se izgradnja
tega objekta nekoliko preveč vleče. Letos je sklad za gospodarske investicije
predvidel za to — po predlogu stvar še ni definitivna — 340 milijonov, kar
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naj bi končno pomenilo tista sredstva, ki bi zagotovila dogotovitev celotne gradnje infekcijske klinike. Kolikor bi ta sredstva ne zadoščala, obstoja možnost, da
se bodisi iz sredstev, ki so namenjena za gradnjo drugih objektov in ne bodo
uporabljena, ali s kratkoročnimi krediti, zlasti pa s premostitvenimi krediti ob
koncu leta, zagotovijo sredstva, da bo infekcijska klinika dograjena. Vprašanje
je le zmogljivosti gradbene operative in tudi vprašanje ljubljanske toplarne,
koliko bo mogoče vsa ta sredstva dejansko izkoristiti v letošnjem letu. Zato
menim, da stanje glede infekcijske klinike ni niti malo kritično, temveč da bo
infekcijska klinika v letošnjem letu, kolikor bo to gradbena operativa zmogla,
sicer pa v pričetku prihodnjega leta lahko v celoti dograjena.
Tu je bilo zastavljeno tudi vprašanje, ki je nedvomno zelo važno, in sicer
plačevanje po storitvah. Mislim, da je bilo ponovno poudarjeno že v Skupščini,
da se želi preiti na plačevanje po storitvah. O tem je bilo že dosti govora,
poudarjeno pa je bilo, naj vsaka zdravstvena ustanova izdela vse potrebne kalkulacije. Samo dekretirati, da se preide na plačevanje po storitvah, ne da bi
zdravstveni zavodi razpolagali z zadevnimi kalkulacijami, je seveda povsem
nemogoče. Imamo že vrsto primerov ne samo drugod, marveč tudi v naši
republiki, kjer se že plačuje po storitvah. Zdravstveni zavodi naj pač povprašajo
pri teh, kakšne kalkulacije je treba izdelati, da bi bilo mogoče čimprej preiti
na plačevanje po posameznih zdravstvenih storitvah.
Končno bi želel omeniti še predlog, ki je bil dan, naj bi se organizirali medobčinski zdravstveni centri in medobčinski centri za socialno delo. Mislim, da
tu ne gre enačiti obeh centrov in bi bilo nedvomno zelo težko smatrati, da gre
tu za povsem enako delo v občinskem zdravstvenem centru in v občinskem
centru za socialno delo. Enačenje teh nalog oziroma organizacijska povezava
med raznimi občinami bi kvečjemu lahko določeno dejavnost zavrla, ne pa
podprla. Zaradi tega bi bilo po mojem mnenju treba, da se, preden bi prišlo
do kakršnegakoli takega združevanja, občine povežejo z republiškimi organi, ki
za to odgovarjajo. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do tega, da bi taki
medobčinski centri ne ustrezali povsem svojim nalogam, zlasti mislim na centre
za socialno delo — kolikor nanje prenašamo tudi določene upravne funkcije in bi
to nedvomno celotno dejavnost zavrlo, ne pa podprlo. To pa gotovo ni bil
namen diskutantov, ki so take predloge dali.
Ponovno poudarjam, da so diskutanti povsem podprli tendence predloga
družbenega plana za leto 1964 in je bila v diskusiji dana vrsta konkretnih
predlogov, ki jih bodo republiški organi skušali tudi v prihodnjem letu izvesti
in uveljaviti v smislu, kot so jih predlagali diskutanti.
Dr.Ruža Šeg edin: Želi morda še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Današnja razprava je pokazala, da je predlog družbenega plana na področju
zdravstvenega in socialnega varstva zajel vse bistvene probleme in da pravilno
nakazuje poti, kako naj najhitreje in najučinkoviteje rešujemo to problematiko.
Prav tako je bila v razpravi poudarjena zelo pomembna ugotovitev, da se
zlasti v zadnjem času kaže na terenu vse večje sodelovanje in povezanost
družbenih služb na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Usklajenost
in povezanost teh dveh služb v enotni skrbi za popolno zdravje človeka, kot
ga imenujemo, je mislim najboljši garant ne samo, da bomo dosegli usklajevanje v delu teh služb, marveč, da bomo lahko predvsem v okviru komune
našli tudi možnost za večje zbiranje sredstev in za njihovo skladnejše vlaganje
za izvajanje službe tako na področju socialnega kot tudi na področju zdrav-
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stvenega varstva. Iz razprave večine diskutantov je prav ta nujnost po povezanosti služb socialnega in zdravstvenega varstva prišla prvič do tako jasnega
izraza.
Ker mora naš zbor sprejeti mnenje k predlogu družbenega plana, je treba,
da odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pripravi to mnenje.
Zato predlagam, da s tem zaključimo razpravo o predlogu družbenega plana in prekinemo sejo zbora, ki se bo nadaljevala popoldne ob 16, uri.
Prosim člane odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da se zberejo v pritličju v sobi 84, zaradi obravnave predloga stališč in mnenja. S tem
zaključujem današnjo dopoldansko razpravo.
(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 16. uri.)
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo s sejo.
Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov,
da prebere predlog sklepa o stališčih in mnenju našega zbora k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
Marko Klemenčič: Na današnji seji je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pretresel predloge našega zbora o družbenem planu
SR Slovenije za leto 1964 in predlaga, da ta sprejme sklep v naslednjem besedilu. (Prebere predlog sklepa. — Glej priloge!)
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Slišali ste predlog odbora in pričenjam
obravnavo o tem predlogu. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ima morda
kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Ne javi se nihče.)
Če nihče, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, ki ga je
predložil odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije soglasno sprejel sklep o stališčih in mnenju zbora k predlogu družbenega plana
SR Slovenije za leto 1964 v besedilu, kot mu je bil predložen. Ta sklep bom
poslala predsedniku Republiškega zbora in predsedniku Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga proračuna SR Slovenije za leto 1964.
Predlog prorčuna sprejemata Republiški zbor in Organizacijsko-politični
zbor. Naš zbor o njem lahko razpravlja in da svoje mnenje. Pismeno obrazložitev ste že prejeli in prosim, če želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno
obrazložitev? Besedo ima dr. Pavle Rozman.
Besedo ima dr. Pavle Rozman.
Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da
v najkrajših potezah podam nekaj najosnovnejših splošnih podatkov iz predloga
republiškega proračuna za leto 1964.
Republiški proračun za leto 1964 je sestavljen na osnovi ocene realizacije
proračuna za leto 1963 ter smernic družbenega plana Socialistične republike
Slovenije za leto 1964. Po teh ocenah bodo znašali skupni proračunski dohodki
Socialistične republike Slovenije v 1964. letu 96 555 000 000, kar pomeni nasproti
letu 1963 zvišanje za 14%. Zvišanje dohodkov je rezultat predvsem zvišanja
proračunskega prispevka iz osebnih dohodkov, kar predstavlja 74% celotnih

3. seja

247

dohodkov, ki se dele med posamezne družbene skupnosti Slovenije. Proračunski
prispevek iz osebnih dohodkov se bo na podlagi planskih predvidevanj zvišal
iz gospodarstva za 19 °/o, iz negospodarstva pa za 16 °/o. To zvišanje — predvsem v gospodarstvu — se ocenjuje na osnovi porasta produktivnosti dela za
9 do 10 '%> in zvišanje zaposlenosti za 3%. To so deljivi dohodki. Posebni
nedeljivi dohodki so prav tako ocenjeni maksimalno in bi višja ocena teh dohodkov bila lahko le rezultat zvišanih stopenj davščin. Ker bi zvišanje dohodkov
na tem področju negativno vplivalo na standard prebivalstva, tako zvišanje ne
bi bilo umestno.
Skupni dohodki republike, o katerih sem sedaj govoril, se delijo z zakonom
o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih
skupnosti, ki določa konkretno udeležbo okrajev na teh dohodkih ter minimalno
udeležbo občin. Ta znaša za leto 1964 najmanj 28 % dohodkov, doseženih na
njihovem območju. Konkretno udeležbo občin na teh dohodkih določajo odloki
okrajnih skupščin.
V zvezi z delitvijo proračunskih dohodkov za leto 1964 med republiko in
okraji je najprej ugotoviti, da se od skupno izračunanih proračunskih dohodkov
za leto 1964 odšteje najprej udeležba zveze v višini 8 milijard 445 milijonov,
tako da ostane za delitev na republiški proračun in proračun okrajev ter občin
skupaj 84 milijard 384 milijonov. Upoštevajoč omenjeno zvezno participacijo v
višini 8 milijard 445 milijonov in določila zakona o udeležbi okrajev, pripada
republiškemu proračunu v ožjem smislu, o katerem razpravljamo, za 1964. leto
25 800 000 000, oziroma po odbitku obvezne rezerve v višini 1 milijarde 445 milijonov, znesek 24 milijard 355 milijonov. Celotno povečanje dohodkov nasproti
1963. letu znaša 5 milijard 258 milijonov. Večji del tega povečanja, to je okoli
70 o/o, se nanaša predvsem na kritje obveznosti širšega pomena, ki nastopajo
bodisi povsem na novo ali pa gre za povečanje takih obstoječih obveznosti,
deloma takih pa tudi zaradi prenašanja pristojnosti financiranja splošnih
družbenih potreb od zveze na republiko.
Glede porazdelitve izdatkov republiškega proračuna se po predlogu zakona o
proračunu Slovenije za leto 1964 odvaja neposredno iz proračunskih dohodkov
v proračunske sklade 37,4 l0/o vseh dohodkov. Sredstva skladov, tistih, ki se
dotirajo iz proračuna, se nasproti letu 1963 na ta način povečujejo za 1 959 000 000
ali za 25 ®/o.
Skladi razpolagajo s temi sredstvi samostojno na osnovi finančnih načrtov,
ki jih sprejemajo upravni odbori skladov kot organi družbenega upravljanja.
Tu gre torej za pomembno dejstvo, da družbeni organi upravljanja skladov, ki
so sestavljeni iz širokega kroga strokovnjakov družbeno-političnih delavcev,
razpolagajo z več kot tretjino dohodkov republiškega proračuna. Ti organi lahko
usmerjajo ta sredstva na tiste potrebe, ki so družbeno najnujnejše in najkoristnejše in tako vodijo ustrezajočo politiko razvoja javne službe s področja, ki ga
financira posamezni sklad.
Neposredno preko proračuna se v letu 1964 koristi 62,6 ^/o sredstev republiškega proračuna. Iz teh sredstev se financirajo republiški upravni organi ter
druge republiške obveznosti. Med slednje štejemo zlasti dotacije samostojnim
zavodom, obveznosti iz posojil in garancij, sredstva za splošne republiške
potrebe, oziroma za posebne namene in proračunsko rezervo. Med omenjene
obveznosti lahko štejemo tudi pokrivanje izdatkov iz sredstev republiških organov, ki so namenjeni funkcionalnim izdatkom, kot so to obveznosti po pogodbah
in drugi funkcionalni izdatki ter dotacije družbenim organizacijam in društvom.
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Pri taki razdelitvi znašajo sredstva za financiranje organov republiške
uprave v ožjem smislu 6 900 000 000 ail 27 !%> vseh republiških proračunskih
dohodkov, za druge splošne republiške obveznosti pa je predvideno 7 736 000 000
ali 30 l0/o vseh proračunskih sredstev, medtem ko znaša odstotek udeležbe obvezne rezerve 5,6.
Sredstva organov republiške uprave so namenjena pokrivanju upravno-režijskih stroškov teh organov. Upravno režijski stroški predstavljajo za posamezne organe dohodek, ki se formira na osnovi programa dela, deli pa se po
finančnem načrtu, ki ga sprejemajo organi upravljanja skupaj s starešino
republiškega organa. Pri tem je treba naglasiti, da bodo s 1. januarjem 1964
prešli vsi republiški organi na nov uslužbenski sistem, z izjemo enega ali dveh,
katerim to zvezni predpisi zaenkrat še onemogočajo. To je predvsem notranji
resor. Upravno režijske stroške delimo na osebne dohodke uslužbencev republiških organov in operativno materialne stroške. Predvidena sredstva za osebne
dohodke znašajo v letošnjem republiškem proračunu 4,609 milijonov, v predlogu republiškega proračuna za leto 1964 pa so planirana v višini 5,314 milijonov, kar je za 15'% več kot v letu 1963. Pri tem se računa, da bi se dejansko
osebni dohodki posameznih uslužbencev lahko zvišali povprečno za 8 °/o.
Med drugimi obveznostmi je omeniti predvsem financiranje javnih služb,
ki jih opravljajo najrazličnejši samostojni zavodi. Zavodi participirajo na republiških proračunskih sredstvih na več načinov. Na eni strani prejemajo neposredno dotacijo iz proračuna, na drugi strani pa so financirani preko republiških organov na podlagi pogodb, ki jih sklepajo zavodi s temi organi. Te
pogodbe se nanašajo na izvršitev določenih nalog, to je študij, analiz, raziskav
iz najrazličnejših področij družbenih dejavnosti in podobno. Za plačilo takih
storitev so v predlogu proračuna predvidena sredstva v višini 728 milijonov
dinarjev.
Na ta način se izvaja nov način financiranja oziroma sofinanciranja republiških samostojnih zavodov, kar pomeni vsekakor korak naprej od prejšnjega
administrativnega dodeljevanja sredstev. Neposredno dotacijo iz proračuna prejemajo samo še nekateri zavodi, predvsem tisti, ki opravljajo v glavnem javno
službo in ne ustvarjajo lastnih dohodkov izven proračunskih sredstev. Skupna
število vseh republiških zavodov, katerih ustanovitelj je republika Slovenija,
je 98. Od teh prejema samo še 18 zavodov neposredno dotacijo iz proračuna,
ki znaša v 1964. letu 1 090 milijonov. Dotacije tem zavodom so namenjene za
njihovo osnovno dejavnost ter jih zavodi razporejajo samostojno s finančnimi
načrtom. Vsekakor bi bilo stremeti, di bi tudi ti zavodi čimprej prešli na prej
opisani način financiranja na osnovi pogodb, sklenjenih z ustreznimi republiškimi sekretariati.
V sestav drugih obveznosti štejemo še nadalje obveznosti iz posojil in
garancij, obveznosti za splošne republiške potrebe oziroma posebne namene
ter proračunsko rezervo. Obveznosti iz posojil in garancij, ki znašajo 762 milijonov, pomenijo že obstoječe obveznosti iz posojil, ki jih je najela republika
do konca leta 1963. Ta posojila se nanašajo na financiranje negospodarskih
investicij ter za nakup in gradnjo stanovanj za uslužbence republiških organov
in za borce NOV.
Sredstva za splošne republiške potrebe oziroma posebne namene v višini
1789 milijonov pomenijo obveznosti financiranja dela splošne potrošnje, to
je izdatke v zvezi z reguliranjem tržnih cen premoga, mleka in časopisja. Med
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te obveznosti sodi tudi financiranje geoloških raziskav, stroški vodnega gospodarstva ter dinarska sredstva za nabavo deviz za republiške potrebe.
Proračunska rezerva je predvidena v višini 300 milijonov, kar pomeni
1,2% od skupnih razpoložljivih sredstev po predlogu republiškega proračuna
za leto 1964. Rezerva bo služila za nepredvidene oziroma premalo predvidene
potrebe. Ta sredstva so v primerjavi z letom 1962 in 1963 nižja za skoraj
200 milijonov dinarjev.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov vam je bilo že poslano, zato predlagam, da se to
poročilo ne čita.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi dr. Saša Cvahte.)
Dr. Saša Cvahte: Tovarišice in tovariši! Nimam sicer nobenega predloga za spremembo proračuna, razpravljati želim samo o problemu, ki je neposredno povezan s proračunom in se tiče tistega dela zdravstvene dejavnosti,
za katero je bil doslej z zakonom predviden kot plačnik proračun družbenopolitične skupnosti, torej tudi republika. Ker sam delam v takem zavodu, želim
nameniti ta prispevek predvsem temu, da bi financiranje preventivnega dela
uredili v bodočnosti malo bolj zanesljivo kot doslej.
Proračun zavoda in njegova realizacija iz sredstev republiškega proračuna,
je naraščala od 1. 1956 sem v naslednjem ritmu: 1956. leta 97 216 000 din,
1957. leta 97 161 000 din, 1958. leta 125 021 000 din, 1959. leta 133 938 000 din,
1960. leta 144 992 000 din, 1961. leta 105 198 000 din, 1962. leta 114 000 000 din,
1963. leta 110 000 000 din.
To so torej sredstva, ki jih je zavod dobil za preventivne naloge, ki so z
zakonom predvidene. Mimo tega pridobiva zavod še sredstva od občasnih, slučajnih, negotovih in priložnostnih plačnikov, odvisno od tega, koliko smo
sposobni najti naročnike za različne storitve. Ne želim trditi, da takih plačnikov
nismo našli in da našega dela nismo razširili. Vendarle pa predstavlja tako
delo vsakoletni napor, usmerjanje vseh sil v iskanje naročil, ponujanje itd., ki
pa ni vedno uspešno do te mere, da bi zagotovilo takemu zavodu enakomeren
razvoj, razvijanje ustreznih kapacitet in kadrov. Postavljeni smo torej že del j
časa v tako situacijo, da porabljamo mnogo več kot pa moremo nadomestiti.
Tak tok dela lahko traja nekaj časa, toda ko substanco porabimo, nam lahko
nastanejo težave, ki jih je danes težko predvideti.
V primerjavi s porastom, oziroma bolje, gibanjem sredstev za naš zavod,
bi še navedel kako je s financiranjem drugih zdravstvenih zavodov. Tudi tu
omenjam le z zakonom predvidene plačnike. Za primerjavo jemljem povprečen
oskrbni dan, ki nam kaže kako naraščajo stroški in njih realizacija v bolnišničnih zavodih, ki imajo po zakonu določenega plačnika in realizirajo svoje delo,
ne glede na to ali to kdo želi ali ne. Gibanje oskrbnega dne: 1956. leta je znašal
povprečni oskrbni dan 1143 din, 1957. leta 1267 din, 1958. leta 1550 din, 1959. leta
1819 din, 1960. leta 2047 din, 1961. leta 2921 din, 1962. leta 3200 din, 1963. leta
pa 3800 din.
Porast, ki ga tu opazimo, je sorazmeren, konstanten, linearen in dovoljuje
skladno razvijanje zdravstvehega dela.
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Primerjava obeh ritmov naraščanja finančnih sredstev nam kaže, da je
razvoj nesorazmeren in da je v prihodnje potrebno tudi tistim zavodom, ki se
ukvarjajo s preventivo, zagotoviti plačnike. Ti naj bodo sigurni in stalni, tako
da bodo mogli širiti svoje delo, razvijati kadre in ustvarjati nove kapacitete,
skladno s potrebami življenja in družbenega razvoja.
V dokaz vam bom navedel še primer, ki naj pokaže, da stvari v resnici niso
urejene. Kako je mogoče, da ne moremo najti plačnika za nalogo, ki jo opravljamo že več let, namreč za spremljanje telesne in duševne rasti šolskega
otroka. V drugem zdravstvenem zavodu, npr, v bolnici je samo po sebi razumljivo, da imajo plačilo, če začno nekaj novega. In vendarle ne moremo trditi,
da je spremljanje razvijanja študij rasti ravno nepomembno zdravstveno delo.
Ne bi mogli trditi, da je neko drugo zdravstveno delo pomembnejše kot recimo
to delo, ki ga opravljamo mi zastonj, ker je nemogoče najti plačnika zanj.
Opustiti pa ga ne moremo in nočemo, ker ga opravljamo v kontinuiteti že osmo
leto. To delo je namreč take narave, da ga letos ne moremo opustiti in pričeti
znova prihodnje leto, ko se bo morda oglasil kdo, ki bi želel, da s tem delom
nadaljujemo.
Prav tako je z vprašanjem vrednosti proučevanja in različnih meritev,
denimo normalnih vrednoti hemoglobina. Mi za to delo ne moremo nikjer najti
nikogar, ki bi bil za tako študijo zainteresiran. To je seveda samo primer, ki
ga navajam, drugi pa, ki bo proučeval recimo anemijo krav na področju Barja,
pa bo brez nadaljnjega za delo zlahka našel sredstva. V isti meri je v katerem
koli zdravstvenem zavodu zlahka najti sredstva za merjenje hemoglobina pri
posamezniku. Težje je prevrednotiti in najti neke norme. Sam se s temi stvarmi
ukvarjam že delj časa in lahko povem, da to ni tako preprosto.
S tem sem želel povedati, da bomo morali urediti tudi stvari, ki zadevajo
prevencijo. Zaradi situacije v kakršni smo, nam nastajajo tudi težave med posameznimi zdravstvenimi zavodi. Tako se potem srečajo pri tistem, ki sredstva
daje, različni ponudniki in si konkurirajo na način, ki ne sodi na področje
zdravstvenega dela. Ustvarjajo videz, kot da želijo drug drugemu prevzemati
delo, kar ni pravilno, saj je dela za vse dovolj in preveč. Ker pa za tista področja dela, za katera naj bi bili financirani, sredstev ne dobe dovolj, se skušajo
uveljaviti na tistih področjih, za katera morda niti ni potrebno, da jih obdelajo oni.
Plediram torej za to, da bi naš zbor še posebej proučil to vprašanje in našel
ustrezen način financiranja tudi za tiste zavode, ki se ukvarjajo predvsem s
preventivnim delom.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Če nihče več, potem zaključujem razpravo in ugotavljam, da k predlogu proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964 ni bilo pripomb.
Ali je morda odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov že pripravil predlog sklepa o stališčih in mnenju našega zbora k predlogu proračuna.
Marko Klemenčič: K predlogu proračuna Socialistične republike
Slovenije za 1964 predlagam, da zbor sprejme sklep v naslednjem besedilu.
(Prebere predlog sklepa. — Glej priloge!)
Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo o tem predlogu.
Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Se torej zbor strinja z besedilom,
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ki mu je bil predložen? Potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je
za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejel sklep o stališčih in mnenju k predlogu proračuna
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 v besedilu kot mu je bil predložen.
Ta sklep bom poslala predsedniku Republiškega zbora in predsedniku Organizacij sko-političnega zbora.
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem sejo.
(Seja je bila zaključena ob 16.35.)
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(16. decembra 1963.)
Predsedoval:
Janez Hočevar
predsednik Organizacij sko-političnega zbora
Začetek seje ob 9.35.
Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 3. sejo Organizaci j sko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Svojo odsotnost sta do sedaj opravičila poslanca: Kristina Plut in inž. Jože
Legan. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Seji prisostvuje predstavnik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije dr. Pavle Rozman, republiški sekretar za proračun in občo
upravo.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 2. seje Organizacij sko-političnega zbora;
2. razprava o nekaterih vprašanjih organizacije dela občinske uprave;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah.
Ima kdo kak spreminjevalni predlog ali dopolnilni predlog k dnevnemu
redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, da se s predlogom strinjate in da je
predlagani dnevni red sprejet.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 2. seje našega
zbora ste prejeli skupaj z vabilom na 3. sejo. Ima morda kdo kakšne pripombe
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali
dopolnitve k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik
odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. Namen današnje seje je,
da pretresemo nekatera vprašanja delovanja občinske uprave.
Eden od razlogov za uvrstitev te teme na dnevni red Organizacijsko-političnega zbora je v dejstvu, da je naša javnost ob razpravi o osnutku nove
ustave dala vrsto kritičnih pripomb k delu javne uprave, zlasti občinske.
Vsi vemo, da je usposobitev uprave za učinkovito izvrševanje svojih nalog
cilj, ki ga ni mogoče doseči preko noči, ampak da je to daljši proces, ki zahteva
vrsto ukrepov zakonodajnega, kadrovskega, strokovnega in organizacijskega
značaja, predvsem pa večje skrbi občinskih skupščin, samih delavcev v upravi
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in državljanov. Zato nimamo pretenzij, da bomo na današnji seji rešili vsa
glavna vprašanja na tem področju. Naša naloga je predvsem, da opozorimo na
nekatera glavna načela za izboljšanje delovanja uprave, ki jih ne bi smeli zanemariti v občinskih statutih.
Nadalje bi morali še bolj spodbuditi ostale faktorje tako v okraju, kakor
v republiki, ki posredno ali neposredno vplivajo na delo občinske uprave, da
v svojem delokrogu smotrno prispevajo k večji strokovnosti, učinkovitosti in
k racionalnejši dejavnosti in organizaciji občinske uprave. Zato naj današnja
razprava pomeni uvod v dolgoročnejše in bolj sistematično delo za usposabljanje občinske uprave, da bi bolje ustrezala sodobnim potrebam komune in
državljana.
Navzoče pa prosim, da se k razpravi prijavijo z listkom, ki je na klopi in
da po možnosti navedejo temo, o kateri bodo razpravljali. Vsakdo pa se seveda
lahko prijavi k razpravi tudi kasneje brez prijavnice.
Kot osnovo za razpravo je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije predložil poročilo o nekaterih problemih organizacije in dela občinske
uprave. Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet
določil dr. Pavleta Rozmana, republiškega sekretarja za proračun in občo upravo,
katerega prosim, da da obrazložitev k poročilu.
Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Potreba, da se
uprava kot del splošne družbene dejavnosti vse bolj aktivno vključi v gospodarske in družbene procese in razvije v strokovno-družbeno službo, to je v
bistvu strokovno službo družbenega samoupravljanja, narekuje tudi predstavniškim organom, da bolj intenzivno spremljajo upravo in njeno delovanje,
analizirajo vzroke raznih slabosti in pomanjkljivosti ter sprejemajo ustrezne
ukrepe. V tem smislu je zelo dragocena odločitev tega zbora, da razpravlja
o problematiki organizacije in dela uprave, analizira z družbeno-političnih
vidikov stanje uprave in sprejema priporočila, ki naj bi k podobni pozornosti
spodbudila tudi skupščine občin oziroma okrajev, politično-izvršilne organe teh
skupščin, sveta delovnih skupnosti v upravi in upravne organe same, pa tudi
druge organe ter organizacije.
Osnovno vprašanje o tem je, ali uprava dovolj kvalitetno, hitro, racionalno
in učinkovito uresničuje z ustavo in drugimi predpisi določene naloge, to je
kako uprava izvršuje zakone, družbene plane in druge akte skupščine, kako
izvaja politiko, ki je bila določena, kako spremlja stanje na določenem področju,
organizira in opravlja določene službe, odloča o upravnih stvareh, opravlja
upravno nadzorstvo in druge upravne dejavnosti in kako pripravlja akte oziroma opravlja druge strokovne zadeve za skupščine ter njihove organe.
Posebno pomembno pa je, ali upravni organi s svojim delom omogočajo
učinkovito uresničevanje pravic in interesov občanov ter organizacij. V navedenih okvirih imajo posebno mesto upravni organi občine. Analiza stanja in
delovanja teh organov, ki je podana v predloženem poročilu republiškega
sekretariata za proračun in občo upravo, kaže, da je uprava v zadnjih letih
sicer dokaj napredovala, da pa je vendar v njenem delu še precej vrzeli in pomanjkljivosti.
Dovolite, tovariši in tovarišice, da tudi na tem mestu navedem oziroma opozorim na nekatera temeljna vprašanja, na probleme, ki zadevajo upravno
poslovanje.
1. Spoštovanje zakonitosti.
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Za varstvo zakonitosti in ustavnosti nalaga ustava posebno skrb vsem
državnim organom, organom družbenega samoupravljanja in vsem drugim, ki
opravljajo javne in druge družbene funkcije. Namen tega je, da bi se uresničevali z ustavo in zakoni določeni družbenoekonomski in politični odnosi,
zagotovila enotnost pravnega reda ter varovale svoboščine in pravice človeka
oziroma občana, pravica samoupravljanja ter druge pravice organizacij in družbeno-političnih skupnosti. Skrb za zakonitost preveva tudi vse zakonske predpise, s katerimi so urejeni postopki, za uresničevanje pravic in obveznosti
državljanov pred državnimi organi. Čeprav je bilo za spoštovanje načela zakonitosti doslej mnogo storjenega, je ne glede na očiten napredek še vedno precej
primerov kršitve pozitivnih predpisov materialne in procesualne narave, bodisi
v škodo posameznika ali pa v škodo družbene skupnosti. Na te kršitve zlasti
opozarjajo pritožbe državljanov v rednem postopku; izredne pritožbe, ki jih
državljani naslavljajo na komisije za prošnje in pritožbe, na Izvršni svet, predsednika republike ter druge organe, ter pregledi, ki jih opravljajo upravne inšpekcije okrajev in republik. Pritožbe, ki jih vlagajo državljani v rednem postopku ali izven njega sicer niso vedno utemeljene, vendar mnoge od njih
upravičeno opozarjajo na primere napačne uporabe materialnih predpisov, dalje
na vrsto primerov, ko v postopku ni bilo storjeno vse, da bi bila ugotovljena
materialna resnica, na primere, ko državljanu niso bile dane možnosti, da bi
povedal svoje mnenje in predložil dokaze, pa tudi na primere pristranosti in
intervencionizma, neupravičenega zapostavljanja interesov državljanov zaradi
vsebinsko neustreznega pojmovanja javnih koristi in podobno.
Najštevilnejše so pritožbe v davčnih zadevah, v zadevah socialnega varstva
in delovnih razmerij ter v gozdarskih in gradbeno-komunalnih stvareh. Pri
tem je zanimivo dejstvo, da število pritožb v sorazmerju s številom odločb
zadnja leta vendar kaže tendenco upadanja, kar vsaj do neke mere potrjuje
uspešnost prizadevanj za zboljšanje kvalitete upravnega delovanja in za večje
spoštovanje zakonitosti, hkrati pa opozarja na to, da je napore v tej smeri potrebno nadaljevati in jih še povečevati.
2. Problem ekspeditivnosti uprave in poenostavitev postopkov.
Upravni organi imajo v svojem delovanju številne stike z občani in s predstavniki delovnih in drugih organizacij. Po uradnih cenitvah obišče upravne
organe občin v Socialistični republiki Sloveniji letno okrog 2 milijona državljanov v približno 800 tisoč upravnih zadevah, zato je razumljivo, da so problemom
pravočasnega reševanja zadev državljanov, zlasti lani in letos posvečali veliko
pozornost domala v vseh občinah. O problemu pravočasnosti v reševanju zadev
so skoraj povsod večkrat razpravljali z uslužbenci, razen tega pa v mnogih
primerih tudi na sejah predstavniških in politično-izvršilnih organov, na sejah
svetov delovnih kolektivov ter nekaterih občinskih vodstvih družbenih organizacij. Razen tega so bile uvedene različne operativne evidence o nerešenih
zadevah, ki sproti opozarjajo na potrebne ukrepe.
Na pospešitev poslovanja pa postopoma že vpliva tudi neposredna materialna
stimulacija, ki je omogočena z nagrajevanjem po opravljenem delu, čeprav
možnosti, ki jih daje novi sistem delitve osebnih dohodkov, še niso polno in
vsestransko izkoriščene.
Ne glede na ugotovitve, da se je ekspeditivnost dela upravnih organov v
zadnjih letih dokaj povečala, je vendarle upravno delovanje v številnih primerih
še vedno prepočasno. Vzroki za to so v veliki meri v premajhni strokovnosti
znatnega števila uslužbencev in v pomanjkljivi notranji organizaciji dela, de-
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loma pa v tem, da je preveč konkretnih upravnih zadev danih v pristojnost
predstavniškim, politično-izvršilnim in drugim kolegijskim organom, čeprav ne
gre za vprašanja načelne narave. Poleg navedenega pa tudi v tem, da so mnogi
predpisi zakomplicirali postopke, da je vsako malenkost treba dokazovati s številnimi potrdili in podobno.
O problematiki potrdil, ki jih morajo državljani prilagati in z njimi dokazovati različna dejstva, med njimi tudi taka, ki nišo uradno evidentirana, je
bilo že večkrat govora, vendar brez pravega uspeha. Po podatkih zveznega zavoda za javno upravo je v Jugoslaviji še vedno v veljavi 239 vrst potrdil, mnoga
od teh popolnoma po nepotrebnem obremenjujejo državljane in upravne organe.
Zato bo ob usklajevanju predpisov z novo ustavo ponovno treba pregledati
določbe o postopkih in dokazovanju in iz njih izločiti vse, kar po nepotrebnem
obremenjuje državljane oziroma podražuje in komplicira reševanje njihovih
zadev.
3. Službe za sprejemanje in formiranje občanov.
Z namenom, da bi občanom olajšali uveljavljanje pravic in izvrševanje
dolžnosti, so v občinski upravi organizirali več raznih služb za informacije in
sprejemanje občanov. Tako že v 52 občinah delujejo sprejemne pisarne, ki so
samo letos v 10 mesecih sprejele 797 tisoč državljanov, od katerih je 441 tisoč
ali 55 °/o rešilo svoje zadeve že v sprejemni pisarni, ne da bi jim bilo treba
iskati referente v ustreznih organih občinske uprave. Razen tega je pri službah
za pravno pomoč, ki so jo doslej organizirali v 34 občinah, iskalo nasvete v
letošnjem letu 19 tisoč državljanov, na službo za prošnje in pritožbe občinskih
skupščin pa se je obrnilo 2400 državljanov.
Pomembno vlogo v informiranju državljanov bi morali imeti tudi krajevni
uradi. Teh je v Socialistični republiki Sloveniji 328 in zato predstavljajo najbližjo in najneposrednejšo zvezo državljanov z občinsko upravo. Za svoje območje bi lahko sprejemali vse vrste vlog, dajali pojasnila in navodila o vlogah,
posredovali razne informacije in podobno. Za to funkcijo številni krajevni uradi
še niso v celoti usposobljeni. Menimo pa, da bi z učinkovito strokovno pomočjo
občinske uprave in s tem, da bi krajevnim uradom dali na razpolago potrebno
gradivo, to je razne obrazce za vloge, navodila, pojasnila, najnujnejšo strokovno
literaturo, zbirke predpisov in tako dalje, lahko dosegli, da bi državljani večino
svojih zadev urejali na krajevnih uradih in si s tem prihranili mnogo časa
in stroškov, ker jim ne bi bilo treba hoditi v oddaljena občinska središča.
Uspešen začetek dela sprejemnih pisarn, služb za prošnje in pritožbe, služb
za pravno pomoč in tako dalje, pa ne pomeni, da vse te službe že v celoti izvršujejo svoje funkcije. Prav bi bilo, da jih še dalje razvijamo in odpravljamo
pomanjkljivosti v njihovem delu, da bi res kar največ pomagali občanom v
uresničevanju njihovih pravic, oziroma dolžnosti.
4. Delo uprave za skupščine in za politično-izvršilne organe.
Med pomembne naloge uprave sodi tudi opravljanje strokovnih in drugih
opravil za skupščine in njihove politično izvršilne organe. Razumljivo je namreč,
da skupščina kot najvišji organ oblasti in družbenega samoupravljanja ne more
v celoti izvršiti svoje zelo pomembne družbene funkcije, če ne razpolaga s.
temeljitimi analizami stanja na posameznih področjih gospodarske in družbene
dejavnosti, z dokumentiranimi obrazložitvami predlogov, ukrepov, aktov in tako
dalje, in če ni zagotovljeno pravočasno ter pravilno izvrševanje sprejetih
sklepov.
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Prav to analitično, normativno in drugo strokovno delovanje pa v občinski
upravi še marsikje ne ustreza. Večkrat slišimo, da so analize za skupščino
pomanjkljive in poslane z zamudo, da so poročila nepopolna, razvlečena in premalo stvarna, da manjka predlogov za konkretne ukrepe oziroma, da so ti
pomanjkljivo obrazloženi, dalje, da predlogi normativnih aktov niso dobro izdelani, da se sklepi ne izvršujejo oziroma, da uprava slabo nadzira njihovo izvrševanje in podobno. Vse to ovira skupščine v delu, tu in tam pa se negativno
odraža tudi v gospodarskih in družbenih službah. Zato ni slučaj, da občinske
skupščine, njihovi sveti in upravni organi sami posvečajo čedalje večjo pozornost
organiziranju posebnih, analitičnih, planskih in statističnih ter dokumentacijskih
služb. Prav tako skoraj povsod sprejemajo ukrepe za povečanje učinkovitosti
inšpekcijskega delovanja, ki večinoma ni niti dovolj obsežno niti dovolj kvalitetno.
5. Problem kadrov v upravnih organih.
V prizadevanjih za zboljšanje organizacije dela, kvalitete in ekspeditivnosti
upravnega delovanja, tako v razmerju do skupščine in svetov, kot tudi v odnosih
do državljanov, vedno znova zadevamo na problem kadrov v upravi. Kvalifikacijska struktura oziroma usposobljenost uslužbencev zlasti v občinski upravi
se je zadnja leta sicer precej izboljšala, saj se je v njej zaposlilo skoraj 200
diplomantov višje upravne šole, več 100 absolventov srednjih in drugih šol,
nekaj 1000 uslužbencev je opravilo strokovne izpite, obiskovalo tečaje, seminarje
in tako dalje, vendar je stanje še vedno razmeroma slabo. Po dejanski šolski
izobrazbi je bilo 1. novembra letos v občinski upravi 4,8 "/o uslužbencev z visoko
šolo, 4,1 »/o z višjo šolo, 18,7 % s srednjo šolo in kar 72,4 % z nepopolno srednjo
in osnovno šolo. Če tem podatkom prištejemo še uslužbence, ki jim je izobrazba
priznana, ugotovimo, da ima visoko kvalifikacijo v občinski upravi 7,9 % uslužbencev, višjo 10,6 '°/o, srednjo 35,4% in nižjo 46,1% uslužbencev.
V občinski upravi manjka 235 pravnikov, 130 ekonomistov, 68 gradbenih
inženirjev, 13 veterinarjev in 12 agronomov ter 183 drugih visoko kvalificiranih
poklicev, dalje 293 diplomantov višje upravne šole, 65 diplomantov višje pravne
šole in 81 diplomantov višje šole za socialne delavce. Prav tako manjkajo uslužbenci s srednjo izobrazbo, medtem ko je uslužbencev z nižjo izobrazbo preveč.
Ob tem je zaskrbljujoč podatek, da 18 občin nima nobenega pravnika, 41 občin
nobenega ekonomista, d'a je 45 občin brez gradbenega inženirja, da 9 občin
nima nobenega diplomanta višje upravne šole in tako dalje.
Za tako stanje je preveč razlogov. Upravni organi najpogosteje omenjajo
izpostavljenost državne uprave, omalovaževanje njenega delovanja s strani
posameznikov, odioznost nekaterih upravnih služb, okolnost, da si sposobni
kadri, če je le mogoče poiščejo zaposlitev izven državne uprave, zaostajanje
državne uprave v osebnih dohodkih, posebno še za poklice z visoko in višjo
kvalifikacijo, stanovanjski problemi, navezanost na večja mesta, pomanjkljivosti
v politiki štipendiranja oziroma določene težave s štipendisti, do nedavnega
velika fluktuacija upravnih uslužbencev, ki se je šele lani in letos zreducirala
na normalno mero in podobno.
Navedena kadrovska problematika narekuje, da bi občinske skupščine in
upravni organi morali intenzivneje obravnavati oziroma reševati problem kvalifikacijske strukture, ker je prav od kadrov največkrat odvisno, kako bo uprava
opravljala svoje pomembne družbene naloge. V ta namen bo potrebno intenzivneje iskati strokovnjake za upravno delo, jih primerneje nagrajevati, povečati
število štipendistov in nadalje spodbujati ter materialno stimulirati izredno
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šolanje in druge oblike dopolnilnega izobraževanja oziroma usposabljanja
uslužbencev.
6. Organizacija uprave.
Znano je, da je dobro delovanje uprave odvisno od različnih činiteljev.
Tako npr. od njenega družbenega položaja, javne kontrole s strani občanov,
financiranja, notranje delitve dohodka, s predpisi določenih postopkov ter odnosov in seveda zlasti od strokovne sposobnosti in politične zrelosti uslužbencev.
Upravno delovanje pa je prav tako v marsičem odvisno tudi od organizacije,
to je od organizacijskih oblik, notranjih komunikacij ter metod in tehnike dela.
Organizacijo razumemo kot enega od sredstev za doseganje določenih vsebinskih
ciljev oziroma kot sredstvo za čim kvalitetnejše, racionalnejše in ekspeditivnejše reševanje upravnih nalog.
Analize organizacije dela kažejo, da je organizacija občinske uprave do neke
mere zaostajala za spremembami v gospodarskem in družbenem razvoju ter
da se ni vedno dovolj intenzivno prilagajala sodobnim potrebam oziroma možnostim. Tako niso še dovolj upoštevana sodobna organizacijska načela o koncentraciji opravil po sorodnosti in strokovnosti ter načelo polne oziroma smotrne
zaposlitve uslužbencev. Tudi drugim organizacijskim problemom ne posvečajo
povsod dovolj pozornosti. Tu mislim predvsem na problem pravilnih medsebojnih povezav med enotami in uslužbenci, problem vodstvenega delovanja,
dalje problem obveščenosti uslužbencev in njihove večje, neposredne družbenopolitične odgovornosti, problem racionalizacije postopkov, obrazcev, metod in
končno na problem tehnične opremljenosti uprave.
V vseh okrajih in v 42 občinah deluje sicer posebna služba za napredek
organizacije, metod in tehnike, vendar vsa navedena problematika ne more biti
skrb samo te službe, pač pa vseh starešin in uslužbencev, svetov in delovnih
kolektivov in tudi skrb občinskih skupščin oziroma njihovih svetov.
Spričo navedenega bo vsekakor potrebno posveti posebno pozornost vprašanju organizacije uprave v smeri, da bo uprava organizirana tako, da bo tudi
organizacija po svoje pospeševala napredek uprave in njenega delovanja, ne
pa ga ovirala.
7. Samoupravljanje delovnih kolektivov v upravnih organih in delitev dohodka po delu.
Ustava v bistvu izenačuje družbenoekonomski položaj delovnih ljudi zaposlenih v upravi z družbenoekonomskim položajem delovnih ljudi v drugih
dejavnostih, hkrati pa določa, da samo delo in uspehi tega dela odrejajo družbeni in materialni položaj človeka, kar velja seveda tudi za upravo. Ta ustavna
načela se v upravi postopoma uresničujejo tako, da organi po posebnem zakonskem pooblastilu lahko uvedejo sistem samoupravljanja pri urejanju notranjih
vprašanj, zlasti glede organizacije dela, delovnih razmerij in delitve dohodka,
pri čemer naj bi bil dohodek organov odvisen od obsega, strukture in pomembnosti nalog, osebni dohodki uslužbencev pa od opravljenega dela. Osnovni
namen novega sistema je v tem, da naj bi neposredno vplival na zboljšanje
organizacije dela in na povečanje ekspeditivnosti, kvalitete ter učinkovitosti
upravnega poslovanja, tako v izvajanju nalog za predstavniške in političnoizvršilne organe kot tudi v odnosih do državljanov in organizacij.
Samoupravljanje in delitev dohodka po delu je v upravnih organih šele
na začetku svojega razvoja, zato ga še spremljajo razne začetniške težave in
slabosti. Tako npr. še ni povsem ustrezno rešeno vprašanje financiranja organov,
marsikje je delitev osebnih dohodkov preveč uravnilovska in premalo odvisna
17
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od dejansko opravljenega dela, ker jo motijo razni socialni in drugi osebni
motivi.
Načrtovanje dela še ni prišlo povsod do polnega izraza, samoupravni
organi še niso povsod polno zaživeli itd.
Ne glede na to pa že lahko opazimo pozitiven vpliv novega sistema na
upravno delovanje, ki nam narekuje, da ga z vso smelostjo in odgovornostjo
dalje razvijamo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Omenil sem samo nekatera vprašanja s področja organizacije in dela uprave, ker so obširneje obdelana v priloženem
gradivu in ker bodo v razpravi nedvomno še dopolnjena. Menim, da bi o vsej
tej problematiki morale razpravljati tudi občinske in okrajne skupščine, prav
pa bi bilo, da bi načela za učinkovito, strokovno usposobljeno in primerno organizirano upravo uveljavili tudi v občinskih in okrajnih statutih.
Predsednik Janez Hočevar: O poročilu Izvršnega sveta je razpravljal
tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Odbor
se je s poročilom strinjal. V svojem poročilu, ki vam je bilo prav tako dostavljeno, je nekatera vprašanja še dopolnil. Odbor je v obravnavanje in sklepanje
predložil zboru tudi predlog priporočila o nekaterih nalogah za zboljšanje občinske uprave. Odbor je določil tovariša Joška Saksido, da poda obrazložitev
k poročilu in predlogu priporočila. Prosim.
Joško Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci. Na 8. seji odbora za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov, 26. novembra letos mi je bilo naloženo, da v imenu odbora podam zboru obrazložitev priporočila o nekaterih problemih organizacije in dela uprave.
V pripravah za današnjo sejo je odbor proučil poročilo Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo ter sodeloval s komisijami za proučevanje
vprašanj uprave, statutov in pravosodja. Odbor je s komisijo za proučevanje
vprašanj uprave postavil skupine poslancev, ki so probleme analizirali v petih
občinah. Odbor je sprejel tudi tozadevno gradivo organizacijsko-kadrovske komisije glavnega odbora SZDL in končno zaprosil Visoko šolo za politične vede
v Ljubljani, da s svojimi slušatelji in slušatelji Višje upravne šole prouči problematiko organizacije in dela uprave v nekaterih občinah. Odbor meni, da je
celotno gradivo vsebinsko zelo bogato in da nudi veliko načelnih stališč in
konkretnih podatkov o razmerah in stanju v naši upravi.
Pričakovati je, da bo zbor na podlagi tega gradiva celotno problematiko
lahko dodobra proučil in oblikoval stališča, ki naj bi jih posredoval občinskim
skupščinam v pomoč pri njihovem delu. Pri obravnavanju problematike je odbor
izhajal iz ustavnega določila, ki pravi, da občina samostojno sprejme svoj
statut in v njem tudi samostojno določi principe organizacije in delovanja
upravnih organov. Zaradi tega se je odbor v svojem delu vseskozi trudil, da se
izogne dajanju sugestij, kakšna naj bi bila organizacija določene občinske uprave
in težil za tem, da raje osvetli čimvečje število momentov, ki bodo na svoj
način vplivali na občinske supščine, da oblikujejo takšno organizacijo svoje
uprave, kakršna bo najbolj ustrezala njihovim razmeram.
Odbor meni, da organizacije uprave ni jemati za cilj, ampak le za sredstvo,
ki naj pripomore k temu, da bo uprava lažje, ekonomičneje in hitreje uresničevala svoje naloge v zadovoljevanju zakonitih pravic občanov in omogočila
učinkovitejše delovanje občinskih skupščin. Kaže, da bodo na organizacijo ob-
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činske uprave močno vplivali predvsem naslednji objektivni faktorji: teritorialna razsežnost občine, struktura gospodarstva, struktura prebivalstva, število
in delovna sposobnost raznih zavodov in ustanov, obseg nalog, ki jih bo določena občina opravljala v medobčinskem sodelovanju ali pa dejstvo, da bo določene naloge v medobčinskem sodelovanju opravljala druga občina za njen
račun. Subjektivni faktorji pa so naslednji: kvalifikacijski sestav kadrov, njihova delovna sposobnost in prizadevnost, sposobnost vodilnih uslužbencev,
stopnja tehnične opremljenosti ter vpliv sistema notranje delitve in samoupravljanja kolektiva na delovanje uprave.
Dosedanja prizadevanja za postavitev sodobnejše organizacije uprave v
občinah se kažejo zelo različno. Nekje so se za študij organizacije odločili že
pred meseci in tam so dosegli pomembne rezultate. Ponekod pa so začeli prilagajati organizacijo uprave šele ob izdelavi osnutkov statutov. Večina teh občin
so z občutkom zamude obšle lastno študiranje in se bolj orientirale na kopiranje
dosežkov drugih občin. Te občine so tako sprejemale organizacijo, ki je bila
prirejena za drugačne razmere in so nato ugotovile, da ni primerna. Vse to je
pripomoglo, da smo danes v položaju, ko je problem organizacije občinske
uprave postal povsod aktualen. Tako so postala tudi zadevna medobčinska posvetovanja zelo koristna.
Prizadevanja za sodobno organizacijo občinske uprave se kažejo v glavnem
v težnji za osredotočenje inšpekcijskih služb v enem oddelku; v močni težnji,
da bi se postavilo učinkovite analitske oddelke z visokošolskimi kadri ter v
izboljševanju odnosov do občana s tem, da se ustanavljajo sprejemne pisarnein službe za pravno pomoč, da se prilagaja delovni čas uprave tako, da najbolje ustreza zaposlenim občanom. Postavljajo se službe za prošnje in pritožbe,,
katere opravljajo kadri, ki imajo družbeno-politične kvalifikacije, nadalje Se
uvajajo organizacijski ukrepi, ki naj zagotovijo večjo ažurnost poslovanja. Zaostrujejo se zahteve po zakonitosti upravnega poslovanja. Še posebej je vredno
omeniti dejstvo, da nove občinske skupščine več zahtevajo od svoje uprave
in terjajo čedalje bolj kvalitetno gradivo za svoje delo. Vse skupaj močno vpliva
na individualno in kolektivno prizadevanje za izpopolnjevanje kadrov in zboljšanje pogojev dela. Vsemu temu mora danes slediti hitrejši proces strokovna
raziskovalnega dela. Hitreje se morajo oblikovati načela organizacije sedanje
občinske uprave, ki naj pripomorejo, da bo uprava cenejša in bolj kvalitetna,
ekspeditivna ter učinkovita. Takšna prizadevanja pa bodo po vsej verjetnosti
povzročila, da se bo strokovni sestav uprave izboljšal, morda pa zmanjšalo tudi
število zaposlenih.
Odbor meni, da mora uprava postati pomembnejši činitelj v uresničevanju
načela, da je občina temelnja družbenoekonomska skupnost, ki deluje samostojno. Uprava se mora še bolj približati občanom. Z izsledki strokovno-raziskovalnega dela naj se čimprej poenostavi upravni postopek in zmanjša pretirano
veliko število potrdil.
Na koncu mi dovolite, da spregovorim samo še nekaj besed k predlogu
priporočila, ki ga imate pred seboj. Priporočilo je namenjeno občinskim skupščinam, vendar naj to ne pomeni, da tudi republiški sekretariati in znanstvenoraziskovalne institucije ne bi še aktivneje delovale in pomagale občinskim
skupščinam pri oblikovanju tistih poglavij statutov, ki govorijo o organizaciji
in delovanju občinske uprave. Spoznati je treba, da se s sedanjimi prizadevanji
šele začenja proces organizacije nove uprave in bo treba še veliko truda, da bo.
naloga uspešno opravljena.
17»
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se je ob priliki razprave o poročilu Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo o problemih organizacije in dela uprave, katerega je poslal v razpravo Skupščini
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, strinjal z ugotovitvami in zaključki tega
poročila. Mnenja je, da se zaključki poročila vnesejo v predlog priporočila o
nalogah za zboljšanje učinkovitosti uprave in njenega delovanja.
Predsednik Janez Hočevar: Razpravljali bomo skupaj o poročilu in
o predlogu priporočila. Ce kdo namerava predlagati, amandma k predlogu priporočila, prosim, da to stori pismeno.
Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec inž. Branko Hočevar.
Inž. Branko Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi se rad dotaknil samo nekaterih vprašanj v zvezi s kadri oziroma z
ljudmi, katere zaposlujemo v občinski upravi.
Vprašanje kadrov ni le trenutno, temveč stalno aktualno. Kadarkoli razpravljamo o kakšni problematiki, pridemo tudi do problema kadrov. Ta problem
bi razširil samo v toliko, da bi bilo treba takrat, kadar govorimo o kadrih,
posebno o kadrih v občinski upravi, imeti pred očmi, da tu potrebujemo celovite
ljudi, ki niso le strokovno popolnoma usposobljeni, ampak so tudi sicer družbeno in politično dovolj razgledani. Po podatkih v poročilu nam takih ljudi
primanjkuje. Na prvi pogled je stanje celo porazno. Pri človeku, ki bi o zadevi
ne bil zadostno informiran in ne pozna stanja, bi se lahko porodila misel, da
je taka situacija brezizhodna in bi se vprašal, kako je sploh mogoče, da nekatere
občinske uprave pravilno funkcionirajo, kljub temu, da nimajo niti najnujnejših strokovno usposobljenih ljudi. Zdi se mi, da bi bila taka ugotovitev prehuda. Strinjam se z izvajanji prejšnjega poročevalca, da se je kljub pomanjkanju
kadrov stanje precej izboljšalo in lahko rečemo, da so upravni organi občin
v sedanji fazi sposobni opravljati naloge, ki se od njih zahtevajo. Podobna kadrovska situacija je tudi v gospodarskih organizacijah, kjer pa tako ugotavljamo,
kako manjkajo strokovnjaki — vendar pa kljub temu le dosegamo znatne
uspehe v proizvodnji.
Problem kadrov v občinski upravi bi poskušal prikazati še z druge strani.
Namreč, kako na splošno uporabljamo kadre, ki delajo v občinski upravi.
Mislim, da tu lahko ugotovimo precejšnje pomanjkljivosti. Kljub temu, da
imamo tako malo teh kadrov, jih uporabljamo za vse mogoče stvari, s tem da
opravljajo tudi opravila, ki bi jih lahko opravljali tudi ljudje z nižjo strokovno
kvalifikacijo. Do tega pride zato, ker ne znamo organizirati dela. Dogaja se
tudi, da nam ti visoko kvalificirani kadri ali presedijo cele dneve na različnih
sejah ali enostavno samo odpravljajo stranke in igrajo vratarje, namesto, da bi
opravljali tisto strokovno delo, za katerega so kvalificirani.
Druga nevarnost, katera se nam pojavlja v odnosu do kadrov je ta, da bi
kadre obravnavali samo s stališča formalnih kvalifikacij. Mislim, da razprave
skrivajo nekaj te nevarnosti. Namreč, če hočemo izboljšati kvalifikacijsko strukturo kadrov, posebno glede prevelikega števila ljudi z nepopolno srednješolsko oziroma osnovnošolsko izobrazbo, želimo doseči to z nekimi formalnimi,
hitrimi tečaji in seminarji. Tako sicer lahko dobimo na papirju neke kvalifikacije, ne da bi dejansko izboljšali kvaliteto dela upravnih organov. Osebno
smatram, da marsikdaj, zlasti če upoštevamo sedanji kader, ki ima precej
izkušenj, ni vse odvisno le od formalnih šolskih kvalifikacij.

3. seja

261

Navedel bi en sam konkreten primer iz neke občine. Na oddelku za komunalo in gradbeništvo je bil načelnik najprej gradbeni tehnik, za njim je bil celo
inženir arhitekture, vendar sta občinski skupščini in občanom ta dva, sicer kvalificirana strokovnjaka, povzročila toliko sitnosti in težav, da bi jih lahko našteval
cele ure. Zdaj, ko je na mestu drug človek, ki pravzaprav nima niti srednje
šole, vendar je pri delu iznajdljiv, pošten in tako naprej, ta služba poteka kar
v redu. Mogoče bo treba misliti, da bi ta občina štipendirala kakšnega gradbenega tehnika ali inženirja in ga počasi vpeljala v to službo. Ce pa bi zdaj
prvega gradbenega tehnika direktno iz srednje tehnične šole takoj po diplomi
postavila za načelnika, bi naredila verjetno tako napako, kot jo je naredila s
tistim inženirjem arhitekture, ko ga je naravnost s fakultete postavila za načelnika velikega oddelka.
Zato smatram, da je v okviru prizadevanj za izpopolnitev in izboljšanje
uprave potrebno, da poskušamo te kadre, katere imamo, dopolnilno izobraziti
in jim. dati potrebno znanje, ne pa formalno kvalifikacijo. Treba je vzgajati
tudi vodstvene kadre v znanju vodenja organizacije, kar je na marsikaterem
delovnem mestu, v marsikateri funkciji, dosti pomembnejše kot ozko strokovno
znanje, katerega imajo ljudje, ki delajo v posebnih analitskih strokovnih službah. Smatram, da je v občinskih upravnih organih nujno potrebno najprej
pravilno uporabiti obstoječe kadre, jih pravilno razmestiti. in zaposliti, upoštevati in ocenjevati sposobnosti posameznih ljudi in ne njihove formalne kvalifikacije in posvetiti več skrbi vzgajanju kadrov, ki že delajo v naši občinski
upravi.
Menim, da je ustrezni odstavek v priporočilu zelo dobro nakazal te probleme
in ga v celoti podpiram. Ce ga bodo občinske skupščine in odgovorni forumi
tako razumeli, kot sem ga jaz, bo to priporočilo lahko bistveno prispevalo k
izboljšanju kadrovske problematike v naši občinski upravi.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je inž. Branko
Korbar.
Inž. Branko Korbar: Tovarišice in tovariši poslanci! V materialu, ki
smo ga prejeli, lahko zasledimo kot neko rdečo nit problematiko strukture
kadrov v upravi, predvsem v občinski upravi. Lahko rečemo, da strokovnost
kadrov predstavlja določen problem, ki poleg ostalih subjektivnih in objektivnih
vzrokov povzroča, da občinska uprava kljub temu, da je napravila določene
korake naprej, ne more v celoti izpolnjevati svojih dolžnosti na današnji stopnji
našega družbenega in gospodarskega razvoja.
Želel bi se dotakniti problema, ki ga je moj predgovornik že načel. To je
vprašanje kadrov glede na njihovo dejansko izobrazbo in izobrazbo, ki jo zahteva sistematizacija. Prikazal bom stanje v celjskem okraju.
V tem okraju ugotavljamo, da je v upravi občin 1059 sistemiziranih delovnih mest in da se zahteva za 93 ali za 9 % delovnih mest visoka šolska izobrazba,
za 203 ali 18 % delovnih mest višja strokovna izobrazba, za 533 ali 50 %
delovnih mest srednja izobrazba in za 149 ali 15 % nižja izobrazba. 8 % delovnih
mest pa bi naj bilo rezerviranih za pomožno tehnično osebje v upravi.
Pri zahtevah glede izobrazbe za posamezna delovna mesta je v sistematizacijah opaziti precejšnje razlike med občinami. Lahko pa rečemo, da manjka
v primerjavi s sistematizacijo 35% ljudi z visoko izobrazbo, 50% z višjo in
31 % s srednjo izobrazbo; z nižjo izobrazbo je pa seveda ostanek ljudi, ki zase-
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dajo trenutno okoli 50 '°/o vseh delovnih mest v občinski upravi. To pa pomeni,
da je nujno menjati kvalifikacijsko strukturo, da so potrebni pri tem hitrejši
in temeljitejši ukrepi, vendar pa moramo tudi tu izhajati iz realnih možnosti.
Poročilo navaja nekaj profilov visoko strokovnih uslužbencev, ekonomistov,
pravnikov in mogoče še nekaterih, mi pa vemo, da so ravno ti kadri več ali manj
deficitni v celothem našem gospodarskem in družbenem delovanju in je neka
idealna zasedba po predvidenih sistematizacijah zato težko ostvarljiva. Tudi
druga področja bodo namreč potrebovala take kadre. V zvezi s tem pa se je
treba tembolj orientirati na to, da s sistematičnim izobraževanjem ter izpopolnjevanjem čimbolj usposobimo tisti kader, ki se je z dolgoletnim praktičnim
delom v upravi uveljavil, nima pa zahtevane formalne kvalifikacije.
Mislim, da na področju usposabljanja ■ obstoječega kadra ni bilo dovolj
storjenega in da so na tem področju še mnoge možnosti. Seveda je treba hkrati
uvajati tudi nove ljudi s formalno šolsko izobrazbo.
Želel bi poudariti tudi to, da vse navedene ugotovitve veljajo tudi za-mnoge
ljudi na vodilnih delovnih mestih. Ce pri teh primerjamo dejansko zasedbo
s potrebno izobrazbo, ki se zahteva za ta mesta, dobimo približno ista nesorazmerja. Se posebej pa imajo ti kadri, ki delajo na vodilnih mestih, premalo
strokovne pomoči pri problematiki vodenja. Mislim, da se problemi vodstvenega
delovanja zapostavljajo, čeprav je zelo odgovorno voditi neki oddelek, kjer ima
neki vodstveni uslužbenec opraviti z večjim številom podrejenih. Ta mora
znati svoje delo usmeriti tako, da bo čimbolj uspešno, da bo lahko na tem
delovnem mestu imel tudi. maksimalne rezultate. Menim pa, da ta problem vodstvenega delovanja ne zadeva samo področje občinske uprave, ampak je zelo
aktualen tudi za gospodarstvo in za druge panoge, kjer imamo opraviti z delovnimi mesti, ki terjajo poudarjeno vodstveno delovanje.
Mislim, da ločitev med vsakodnevnim praktičnim opravljanjem dela in
vodenjem ni zadosti diferencirana in da v zvezi s tem celoten občinski aparat
zaradi slabega vodenja posameznih področij tudi kot celota ne more opravljati
nalog tako, kot bi želel in kot bi že glede na obstoječi kader v občinski upravi
bilo sicer možno.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanka Marija Aljančič.
Marija Aljančič: Tovariši in tovarišice poslanci! Zadnji čas posvečamo mnogo več pozornosti zboljšanju upravnega delovanja. Dosedanja prizadevanja za boljše delo upravnih organov so bila pretežno posvečena vprašanjem
notranje organizacije in notranjega delovanja organov, manj pozornosti pa je
bilo posvečeno vprašanjem, ki se pojavljajo na področju odnosov: uprava —
občan.
Občan se najčešče srečuje z upravo občine, ko gre za uveljavljanje njegovih
pravic oziroma dolžnosti, to je v upravnem postopku. Tu se uprava najčešče
srečuje z občani in so tudi upraVni organi na. tem področju najbolj izpostavljeni
kritiki. Ce upoštevamo, da so npr. občinski organi na področju koperskega
okraja v letu 1962 imeli v postopku 111 244 zadev, je potem razumljivo in nujno,
da je hitrejše reševanje zadev občanov ena najvažnejših in nujnih nalog občinske uprave.
Podatki iz 1963. leta kažejo, da število zadev še narašča. Pregledi, ki jih
je v letu 1962 opravila na občinah okraja Koper okrajna inšpekcija, so dali
zaskrbljujoče rezultate. Pokazali so namreč, da niti ena občina na območju
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okraja ne rešuje zadev ažurno in v zakonitem roku. Število nerešenih zadev je
prekoračilo vse razumljive meje, če vzamemo v obzir dejstvo, da je bilo samo
v prejšnjih letih, to je 1959, 1960 in 1961. leta še vedno nad 10 000 nerešenih
zadev. V 1963. letu je bila na osnovi teh in drugih ugotovitev sprejeta vrsta
ukrepov, da se ti zaostanki odpravijo, in da se v bodoče prepreči njihova ponovitev. Sprejeto je bilo tudi načelo, da morajo biti vse vloge rešene v 10 do 15
dneh. V izjemnih primerih, ko vloga res zahteva dolgotrajnejši postopek, se
stranko o tem obvesti. Ravno pri tem pa je zelo važno, da se odgovorni uslužbenec ne bo zadovoljil le s takim obvestilom, ampak da bo vložil ves potreben
trud, da se vsaka vloga reši čimprej. Skratka, pri tem pa je zelo važna odgovornost in širša družbeno-politična razgledanost oseb, ki izvršujejo javno funkcijo in zavest, da se tam, kjer se pojavlja zavlačevanje rešitev, zaostruje vzdušje
odnosov med občani in upravo, večkrat pa se tudi zaradi slabega dela posameznika nepravilno karakterizira in ocenjuje celotna javna uprava.
Na osnovi sprejetih sklepov so bili že doseženi določeni uspehi ter se je
število nerešenih zadev zmanjšalo za dobro tretjino. Toda doseženo stanje še ne
moremo smatrati za zadovoljivo, saj je na občinah še vedno preko 11 000 zadev
starejših od enega meseca. Najznačilnejši vzroki za zamujanje rokov so zadeve
iz področja delovnih razmerij, ki zajemajo nad 15 %> vseh nerešenih zadev.
Razlogi za zamujanje rokov so v zelo zamudnih postopkih, zasliševanju velikega
števila strank, nepopolnih vlogah strank in dolgotrajnem čakanju na potrebno
pravno pomoč. Poleg tega po so še nekateri vzroki subjektivne narave, kot
pomanjkanje nadzora nad delom, slaba organizacija in podobno.
Druga skupina zadev so imovinsko-pravne zadeve ter gradbeno-komunalne
zadeve. To so tiste zadeve, pri katerih se postopek najdalje zavleče.
Upravni organi često zahtevajo od občanov, da predlože najrazličnejša
potrdila, ki jih včasih sami izdajajo, ali pa iste podatke posedujejo drugi organi
te skupščine. Upravni organi imajo številne možnosti, da si podatke ali potrdila
poskrbijo po uradni poti, ki je mnogokrat lažja, manj zamudna in cenejša, kot
če to išče sam občan. Zato bi bilo prav, da bi si uprava v takih primerih te
podatke sama priskrbela. Mnogo je tudi primerov, ko upravni organi vabijo
občana, da se osebno zglasi, ko bi bilo moč to cenejše opraviti pismeno. Pri tem
pa moram povedati, da še vedno vlada pri velikem številu ljudi mišljenje, da
se stvar mnogo boljše in bolj učinkovito opravi, če se osebno, oziroma ustmeno
urejajo zadeve in če je to le mogoče pri višjih predstavnikih uprave ali skupščine. Tako mišljenje pa bomo seveda lahko odpravili le, če bomo hitro odgovarjali in reševali zadeve občanov, to je, če bomo pismene vloge občanov
reševali z enako prizadevnostjo, kot na osebne intervencije.
Da bi občani svoje zadeve lažje in hitreje opravljali, so bile v večini občin
odprte sprejemne pisarne, kjer ima občan možnost, da na enem mestu opravi
večino zadev, ne da bi moral obiskovati različne urade, ki so čestokrat raztreseni
tudi v različnih stavbah. To je brez dvoma pomemben ukrep v izboljšanju
delovanja občinske uprave na relaciji uprava — občan. Ravno tako se posveča
mnogo več skrbi in kontinuirane kontrole v reševanju zadev. Po uvedbi nagrajevanja po delu v upravi se je tudi ta odnos v mnogočem izboljšal.
Drug tak važen ukrep je bila uvedba poslovanja enkrat tedensko v popoldanskem času. Ta daje možnost občanom in proizvajalcem, da ne zapuščajo
svojega delovnega mesta med delom. Ugotavlja se, da se občani sedaj tega
v veliki meri poslužujejo, tako da se kaže potreba, da bi v bodoče poleg občinske
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uprave tudi vse druge javne institucije, kot na primer socialno zavarovanje
in banke, delovni čas še dosledneje prilagojevale potrebam občanov.
Skratka, kar se tiče delovnega časa različnih organov, je očitna nujnost
večje koordinacije na področju komune posebno sedaj, ko bodo gospodarske
organizacije prehajale na 42-urni delovni teden.
Da bi se v bodoče delo upravnih organov še bolj izboljšalo, podpiram
stališča, ki jih je Republiški sekretariat za občo upravo in proračun nakazal
v poročilu, katerega smo prejeli. In sicer: odpraviti vsa potrdila, ki niso nujno
potrebna in dati večjo dokazilno moč drugim listinam. Doseči, da bodo upravni
organi sami v postopku zbirali dokumente, ki jih imajo po uradni evidenci. Izločiti iz postopkov vse, kar brez potrebe obremenjuje državljana v postopku in
podražuje ter komplicira reševanje zadev.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Milan Znidaršič.
Milan Žnidaršič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi
se na kratko dotaknil ene izmed aktualnih tem, katero bo današnji zbor obravnaval in sicer odnos občan-uprava z vidika izdajanja potrdil, katere zahteva
uprava od občanov. Ta problematika ni tako nova, ker so se z njo ukvarjali
že nekaj časa razni organi, vendar do posebnih rezultatov ni prišlo in imamo
občutek, da se stanje v nekem smislu celo slabša.
Za uvod bi povedal morebiti samo to, kar sem čital v »Borbi«. »Borba« prikazuje takole situacijo: občan ima včasih možnost, da dobi potrdila za to, da je
pameten; da njegov sosed ni pameten; da je neporočen, v resnici pa je poročen
in ima celo otroke; ali pa, recimo, zahteva potrdilo, da je neko stvar delal, v
resnici pa ni bilo mogoče, da bi to stvar delal. Mislim, da bi taka situacija bila
zelo humoristična ter bi se lahko temu nasmejali, če žal ne bi bila resnična.
Poročilo, ki je bilo zboru predloženo, pove, da je v Jugoslaviji potrebnih
okrog 300 oziroma 230 vrst potrdil. Morebiti številka ni toliko važna; na področju Srbije jih imamo približno 260. — Poročilo za SR Slovenijo obravnava
okrog 155 potrdil. Te številke seveda veljajo le za področje dela občinskih upravnih organov. Mislim, da je to število precej večje, če se upošteva še socialno
zavarovanje, zavarovalstvo, železnico itd. Mislim, da tako ne bo dosti manjše
število, kot je na področju Srbije, to se pravi okrog 260 vrst potrdil. Ce upoštevamo še poročilo, da se število upravnih zadev, katere obravnavajo upravni
organi, giblje okrog 800 000 letno in da mora k vsem tem upravnim zadevam
občan predlagati potrdila, potem je situacija v zvezi s temi potrdili še bolj
jasna. Na eni strani se komplicira delo uprave, ker mora občan za vsako pravico
predložiti potrdilo, po drugi strani pa občan hodi k raznim upravnim organom
ter tam zahteva potrdilo, katero bo predložil nekemu drugemu organu. Še
bolj zanimiva se mi zdi ugotovitev, da večina potrdil nima nobene zakonite
osnove v naših predpisih, ampak so rezultat prakse uprave, po kateri je treba
potrdilo predložiti, da se dolčene zadeve lahko sploh rešijo. Ce državljan potrdila
ne predloži, se rešitev zadeve zavlačuje ali pa se samo zaradi tega zadeva
negativno reši.
Da je problematika potrdil res aktualna, potrjuje tudi naslednja okolnost:
če nekdo želi uveljaviti neko pravico, mora običajno predložiti razna potrdila,,
npr. potrdilo, da stalno prebiva v občini, potrdilo o premoženjskem stanju,
rojstni list itd. Vsa ta potrdila se ne zahtevajo samo enkrat, temveč vsakokrat
ko je treba uveljavljati neko pravico. Tako se pri nekem občinskem ali drugem
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upravnem organu nabirajo ta potrdila, ki pa nimajo nobene zveze s samimi
zadevami.
Kaj pomeni to za vsakega občana, oziroma za vsak občinski organ, si lahko
vsak misli sam. Predvsem pomeni to ogromno izgubo časa tako za občana, kot
tudi za upravo.
Upravne zadeve se rešujejo izrazito formalistično. Ne išče se vsebinska,
materialna resnica, ampak samo formalna resnica, kajti organ oziroma uslužbenec se zadovolji s tem, da je z nekim potrdilom rešitev opravičena, drugo
ga pa pri tem ne zanima.
Izguba časa je tembolj občutna, ker občani, kar ugotavlja poročilo, svoje
zadeve rešujejo v glavnem v dopoldanskem času in se zelo redko poslužujejo
možnosti, da to store ob sredah popoldne. Ker delavci hodijo v urade med delovnim časom, povzroča to ogromno izgubo v sami proizvodnji. Ker se pa čestokrat
dogodi,, da ob takih obiskih v posameznih občinskih oziroma drugih upravnih
organih ni uradni čas, mora prizadeti dvakrat ali celo večkrat priti, tako da tudi
tri, štiri dni izgubi, če hoče zadevo urediti.
Poleg tega se mi zdi važno še to, da občan potroši tudi ogromno denarja
za ta potrdila, ki so podvržena taksam. Zaradi nabavljanja in predlaganja potrdil se zavlačuje tudi sam postopek.
Smatram, da tako veliko število potrdil na svoj način dokazuje tudi to, da
se upravni organi v nekem smislu birokratizirajo.
V tej zvezi bi se dotaknil tudi problematike, ki je posebej značilna za mesta.
Gre namreč za razne preselitve itd. Tu je tudi potrebno ob vsaki taki priložnosti
predložiti neko potrdilo. Čudim se, da se te zadeve ne morejo reševati enostavneje. Moje osebno mnenje je, da bi npr. občan ob preselitvi iz ene občine v drugo
to javil občini, pristojni občinski organ pa naj bi nato sam opravil vse izpeljave
in podatke odstopil drugi občini tako, da občan ne bi po nepotrebnem izgubljal
časa. Sami vemo iz lastne prakse, da običajno izgubiš dva ali tri dni, preden
vse potrebno opraviš. Smatram, da je ravno na področju mestnih občin to zelo
delikatno in važno ter se verjetno ne moremo več izgovarjati na predpise.
Menim, da se tu da nekaj narediti.
Na koncu bi se strinjal s predlogom, da se odpravijo vsa potrdila, ki so
nepotrebna ali niso nujno potrebna. Iz poročila je razvidno, da so bili neki predlogi republiškega sekretariata dani zveznim organom, vendar se ni nič naredilo.
Ne vem, kakšni so razlogi za to, toda smatram, da taka obrazložitev ne zadostuje
in je potrebno povedati, kje so vzroki, da se tako stanje zadržuje. Vzroke je
treba povedati in tudi storiti določene ukrepe, da se to odpravi.
Mislim tudi to, da je treba določenim drugim dokazilnim listinam dati
večjo veljavo, kakor jo imajo sedaj. Dostikrat se prepiramo o tem, kakšno veljavo naj bi imela sama osebna izkaznica. Mislim, da ni nobenega zadržka, da
ne bi nekaj dejstva, katera so navedena v sami izkaznici, lahko uporabili v kakršnemkoli postopku. To bi prišlo v poštev npr. pri dokazovanju podatkov o rojstvu,
o prebivališču, državljanstvu in podobno. Tako potem ne bi bilo potrebno, da
se ob osebni izkaznici zahtevajo pri uveljavitvi kakršnekoli pravice nova potrdila in nova dokazilna sredstva.
Verjetno bi bilo dobro, da bi se ob usklajevanju predpisov z ustavo posvetilo večjo skrb ravno tem vprašanjem; to se pravi, da se nepotrebni komplicirani
postopki odpravijo, ali pa čim bolj poenostavijo. Mislim, da bi bilo treba poenostaviti tudi naš upravni postopek, ki je sicer dober in v redu, toda za navadnega državljana, ki se na pravo ne razume, preveč kompliciran in ga ne zna
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uporabljati. Za uveljavitev neke pravice na področju uprave je treba precejšnjega strokovnjaka, za katerega ne zadostuje, da je samo jurist, ampak se mora
v praksi baviti z upravnim postopkom, katerega mora dobro poznati, da lahko
uveljavi neko pravico. Mislim, da bi bilo treba te ugotovitve posredovati pristojnemu organu.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Franc Kočevar.
Franc Kočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim na kratko razpravljati o vprašanju odnosov med občinsko upravo in občani: Delo z ljudmi
zahteva nedvomno visoko raven kulture in vljudnosti, ki jo žal še vedno primanjkuje. To nam potrjujejo znane analize o precej problematičnem stanju
dela občinskih uprav glede sistematizacije, organizacije dela, kadrovske politike,
odgovornosti pri delu, slabe kontrole izvrševanja sklepov in podobno.
V dosedanjem delu občinske uprave se je posvečalo premalo skrbi razvijanju tovarištva in medsebojnih odnosov. Niso redki primeri, da občan svoje
nezadovoljstvo nad slabim odnosom posameznega uslužbenca občinske uprave
izraža tako, da slabo ocenjuje celotno upravo ter ustvarja na terenu slabo javno
mnenje, kar je že pred menoj omenila neka tovarišica.
Številne pritožbe pošiljajo občani mimo občinskih organov višjim republiškim in zveznim organom, kar dokazuje, da občani nimajo dovolj zaupanja v
delo občinske uprave. Vzrok za to so tudi slabi odnosi do občana, kadar ta
potrebuje pomoč družbe, a je ne dobi. Često je nakratko odpravljen, češ da ni
možnosti. Mi vsi vemo, da so potrebe velikokrat .večje kot možnosti, posebno
potrebe po stanovanjih, kjer je največ pritožb, toda probleme bi morali obravnavati človeško, z obrazložitvijo in ne samo z odgovorom »da«, oziroma največkrat z »ne«. To ni dovolj, potrebno je, da občana razumemo v njegovih težavah,
mu svetujemo in nudimo ustrezno pomoč, saj se mnogokrat posamezni občani
nahajajo na razpotju in ne vidijo poti iz zadrege. To pa zahteva od uslužbenca
vsestransko pripravljenost in strpnost. Gradivo, ki je pripravljeno za današnjo
sejo, je zbrano v ožjem krogu. Zbrali so ga organi občinskih skupščin oziroma
organi Skupščine SR Slovenije in drugi organi v posvetovanjih z nekaterimi
predstavniki občinske uprave. Mislim, da bomo morali o teh problemih razpravljati še s širšim krogom občanov in na osnovi teh pripomb dopolniti naše zaključke za nadaljnje uspešnejše delo delavcev v občinski upravi. Konkretni
material, ki bi ga zbrali občani, pa naj bi obravnavali na sestankih kolektivov
občinske uprave, kjer bi prišlo najbolj do izraza konkretno delo in odnos
posameznika do občanov, hkrati pa bi lahko upoštevali predloge občanov, ki
bi vplivali obojestransko koristno na upravo in občana pri reševanju vsakdanje
problematike tega področja.
34. člen Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije pravi, da
imajo občani pravico obravnavati delo državnih organov, organov družbenega
samoupravljanja in organizacij, ki opravljajo zadeve javnega pomena, ter povedati mnenje o njihovem delu in pravico zahtevati odgovor na svoje predloge in
opozorila.
Eden izmed vzrokov slabega dela občinske uprave je tudi ta, da delajo
uslužbenci marsikje v neprimernih delovnih prostorih, kar tudi negativno vpliva
na delo zaposlenih. Vprašanje je, če po 4 in celo 5 uslužbencev v 1 pisarni lahko
nemoteno opravlja svoje delo, kot je to konkreten primer v naši črnomaljski
komuni. Vsako stranko morajo v tem primeru poslušati tudi ostali uslužbenci.
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Težko je speljati tudi dobro organizacijo dela, če ni potrebnih prostorov za nemoteno poslovanje. Vsekakor bo potrebno tudi temu vprašanju v bodoče posvetiti več pozornosti kot doslej. Sodim, da bo v bodoče potrebno več konkretnega
dela pri formiranju pravne pomoči občanom, urejevanju funkcionalnosti sprejemnih pisarn ter organizaciji dela komisij za prošnje in pritožbe. Zaostriti
bo treba kontrolo nad izvrševanjem sklepov, povečati odgovornost, ob vsem tem
pa posvetiti več pozornosti načrtni kadrovski politiki. Z dobro perspektivno
politiko občinskih skupščin bo potrebno tudi zagotoviti primerna delovna sredstva in ostale pogoje za normalno poslovanje občinske uprave.
Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.)
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je tovarišica Jolanda Kos.
Jolanda Kos: Tovariši in tovarišice! V svoji razpravi bi se dotaknila
vprašanja komisij za prošnje in pritožbe in to pravzaprav s temne plati dela
teh komisij, izhajajoč iz podatka, da so te komisije v 1962. letu prejele le
5'% vlog.
Sicer lahko ugotavljamo, da so komsijie formalno imenovane povsod. Vendar je resnica, da še niso zaživele. Ob tem pa vemo, da se vrsta občanov obrača
na Zvezo borcev, na Socialistično zvezo, na sindikalni svet, nikakor pa ne na
občinsko komisijo. Zakaj? Zelo enostavno. Ugotoviti moramo, da v te komisije
ni zaupanja. Zdi se mi, da je razlog prav v tem, ker se občani pritožujejo zaradi
zadev, ki jih je reševala občinska uprava in je neizogiben občutek, da se
obračajo spet na isti forum. Nekateri primeri v naši praksi so žal potrdili, da je
bilo to nezaupanje popolnoma upravičeno.
Kaj ukreniti spričo takega stanja? Po mojem je osnovni problem, ki ga je
treba načeti, sestav komisije. Komisijo bi morali sestavljati ljudje, ki so s svojim
dosedanjim delom dosegli pri ljudeh zaupanje in ki niso izpostavljeni očitkom
zaradi kakršnega koli slabega ravnanja, materialnega okoriščanja in nezakonitega poslovanja.
Ko je komisija tako sestavljena, ji je treba omogočiti, da bo lahko ugotavljala dejansko, materialno resnico. Tudi to ni enostavno i.n praksa nam glede
tega daje žalostne izkušnje.
Člani komisije ne bi smeli biti v kakršnikoli materialni odvisnosti od tistih,
zoper katere se občan pritožuje. Čim taka odvisnost obstoja, potem je nujno,
da se pri reševanju pritožb išče predvsem nekaka opravičila za storjeno krivico
ali nezakonitost.
Precejšen vpliv na delo komisije ima strokovna oseba ali tajnik komisije.
Če je to uslužbenec občinske uprave, ki je take vrste, da že vnaprej skeptično
gleda na upravičenost vloge občana, potem bo tudi pri zbiranju materiala oziroma vseh potrebnih podatkov, hote ali nehote pod tem občutkom. Naj je komisija potem še tako idealna, bo lahko nepravilno ukrepala, če bo operirala s
takimi podatki.
V »Delu« sem zasledila primer iz občine Kranj, kjer so na tem področju
napravili nekaj novega. Tajnik komisije ali strokovna oseba, ki dela za komisijo,
ni uslužbenec občinske uprave, ampak direktno skupščine in zgleda, da so na
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tem področju že dosegli določene rezultate. Dobivajo nekaj več vlog, kot so
jih prej. Seveda je tudi komisija sestavljena iz zelo avtoritativnih ljudi.
Pojavlja se vprašanje, kaj storiti tam, kjer je takih vlog malo, oziroma
premalo, da bi nekdo opravljal samo to delo. Vemo, da je na tem področju
veliko nalog; da je vrsta odbornikov, ki nima časa, ali si ne zna poiskati potrebnih podatkov in tako dalje. Torej tak uslužbenec skupščine bi lahko pomagal
odbornikom, razčiščeval razna vprašanja, urejeval vezi med skupščino in odborniki in tako dalje. Zaposlitev bi bila in verjamem, da bi bili tudi uspehi
boljši.
Važen je tudi odnos med občinsko skupščino in občinsko upravo. Žal se
marsikje predsedniki skupščine enostavno spreminjajo v šefe uprave in seveda
potem ni več meje, kje se uprava začne in kje se skupščina konča. Taka situacija
pa potem povzroča pri ljudeh mišljenje, češ, saj bo tisti, ki je odločal na prvi
stopnji, odločil še na drugi.
Kako je npr. žalostna ugotovitev, da se na raznih zborih volivcev ali drugih
sestankih pojavljajo vodilni ljudje skupščine in posamezni odborniki, v vlogi
advokata, branilca vseh tistih napak, ki jih občani kritizirajo. Ne bom zdaj
rekla, da so vse napake res objektivno podane. Vendar je treba poprej, preden
se obravnavajo problemi, te raziskati in ugotoviti dejansko stanje, potem se
šele da odgovor oziroma pove, koliko ima občan prav, koliko pa ne.
Komisije se ne morejo uveljaviti tudi zato, ker večina ljudi niti ne ve zanje.
Poskusi, da bi ljudi seznanili s temi komisijami in njihovim delom, so bili zelo
borni. Da bi lahko občani hitro zvedeli zanje, naj bi komisija npr. neko določeno
obdobje, seveda daljše, nikakor ne le mesec dni, spremljala vse pripombe
občanov na zborih volivcev, jih registrirala, skrbno proučila in tam, kjer je
potrebno, predlagala ukrepe pristojnim organom; vsekakor pa tudi poročala na
naslednjem zboru volivcev ali sestanku Socialistične zveze.
Jaz mislim, da ni občine, kjer ljudje ne bi na sestankih imeli vrsto pripomb
na negativne pojave in na delo naših upravnih organov. Prepričana sem, da bi
te komisije v vsaki občini z neko tako metodo dela uspele in se uveljavile.
Zdi se mi pa, da sta dve zahtevi, ki morata biti osnova za nadaljnje delo.
Prva: vsekakor je treba prenehati s tem, da iste osebe, ki so reševale zadevo,
odločajo ali vplivajo na odločitve komisije, zaradi česar seveda ljudje ne morejo
imeti zaupanja v komisije. Druga: za vsako neupravičeno pritožbo, in teh je
tudi mnogo, ne smemo ostati dolžni odgovora pritožitelju. Ta odgovor naj bo
korekten, razumljiv in primeren osebi, ki se je pritožila. Ali ni dovolj žalostno,
da kmetu, ki se je pritožil, enostavno rečeš, da ne razume naše kmetijske politike. Kaj bomo s tem dosegli? Enega političnega invalida več in mislim, da je
na te stvari treba gledati realno in delati odkrito.
Tudi, če se bodo komisije že uveljavile in bomo uspeli narediti korak naprej,
ne bomo mogli nikdar preprečiti, da se ne bi občani pritoževali tudi na najvišje forume. To pravico jim daje ustava in bi bilo nesmiselno vsako idealiziranje, da se bo vse nehalo pri občinski komisiji. Ob teh pritožbah na višje
organe pa se v praksi tudi dogaja, da takemu pritožitelju takoj prilepimo vše
vrste etiket, med temi tudi politično nezanesljivost in še kaj hujšega in mu
očitamo, zakaj ne rešuje zadev v domači hiši. Pri teh pritožbah, seveda pri tistih,
ki so upravičene, je treba poiskati vzroke, zakaj občan nima zaupanja v domačo
hišo in te vzroke predvsem v domači hiši odpraviti.
V dosedanji praksi so komisije enkrat letno poročale ljudskemu odboru
o svojem delu. Pretežno so ta poročila, vsaj kolikor jih poznam, vsebovala
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nekaj statističnih podatkov. Nekateri podatki v takih poročilih so bili tudi streseni iz rokava; na primer: za moje pojme je nemogoče, da neka komisija na
dveh sejah reši 30 pritožb. Ob vsakem pojavu, ki ga komisija pri svojem delu
ugotovi kot družbeni problem, bi morala poročati pristojnim svetom, največkrat
pa občinski skupščini, da ta določi svojo politiko o tem in da tudi ukrepa. Zdi se
mi, da je delo teh komisij izredno važno in da ga ne moremo prepuščati samo
občinski skupščini in njenim svetom, ampak morajo vse družbeno-politične
organizacije bolj kot doslej reagirati na pojave, na katere opozarjajo komisije.
Le na ta način se bodo komisije uveljavile, poleg tega pa mislim, da je dolžnost
slehernega izmed nas, da se na vsakem koraku bori za odpravo nepravilnosti
in nezakonitosti, ki povzročajo materialno škodo; po mojem globokem prepričanju pa tudi neprecenljivo politično škodo.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je tovariš Maks
Klanšek.
Maks Klanšek: Tovariši in tovarišice poslanci! V poročilu in debati
je bilo izraženih veliko problemov glede dela občinske uprave v zvezi z ekspeditivnostjo, zakonitostjo aktov, odnosov do občanov itd. Želel bi osvetliti ta problem tudi z drugega zornega kota, namreč kako občani doživljajo uresničenje
svojih pravic in svoboščin in seveda tudi dolžnosti, kakšna sredstva imajo za
to na razpolago in v kakšni meri jih znajo uporabljati; kakšno pomoč jim družbena skupnost nudi v uresničevanju njihovih pravic in svoboščin in kako je
organizirana ta pomoč.
Čeprav je jasno in večina odgovornih činiteljev pravilno razume, da je
funkcija službe pravne pomoči pravzaprav utrjevanje zakonitosti in uresničevanje pravic in svoboščin občanov, pa se vendar še najdejo ljudje na političnih
in upravnih funkcijah, ki zanikajo družbeno vlogo in pomen odvetništva, pa
tudi drugih oblik pravne pomoči. Ti ljudje se boje te dejavnosti, ki naj občanu
nudi kvalitetno pravno pomoč in ga vodi v borbo za dosego svojih pravic. So
slučaji, ko se na odločilnih mestih ugotavlja, da v občini ni potrebno organizirati
službe pravne pomoči, saj so posamezni referenti vsak čas pripravljeni poučiti
stranko, kakšno pravico ima, kakšne nima in tako dalje. Zopet ugotavljajo z
neskritim odporom do odvetništva, da občina vsak spor z občanom, ki ga zastopa
odvetnik, izgubi. Pa tudi pomislek, zakaj naj občina ustanavlja, recimo, zavod
za pravno pomoč, da bo ta služba občanom svetovala in jih zastopala v postopku proti odločbam občinske uprave, ni redek.
Takih in sličnih mnenj bi lahko navedli še več. To pa kaže, da je pri nekaterih upravnih organih in tudi pri politično odgovornih funkcionarjih o vprašanju odvetništva in pravne pomoči še dosti politične nezrelosti in nerazumevanja bistva našega sistema in poti našega razvoja. Z druge strani pa službe,
ki se bavijo z vlogami in pritožbami, ugotavljajo nemajhen procent vlog, ki
kažejo nevednost in neobveščenost ljudi in v tej zvezi tudi na ponekod zelo, zelo
skromne možnosti sprejemanja kvalitetne pravne pomoči.
Tako Urad za prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu Skupščine prejema
v obravnavo letno dobro četrtino takih zadev, kjer stranka sploh še ni sprožila
rednega postopka — upravnega ali kazenskega — čeprav gre za zadevo, ki se
rešuje z rednimi pravnimi sredstvi. Zanimiv je tudi podatek, da je isti urad
v prvem polletju 1963. leta imel evidentiranih 267 pritožb iz področja delovnih
razmerij, kar je npr. skoraj toliko, kot je bilo delovnih sporov pred vsemi
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sodišči v SR Sloveniji v vsem 1962. letu. Med drugimi razlogi za tako stanje
se navaja tudi deficitarnost pravne pomoči, zaradi katere je še vedno težko najti
odvetnika ali kakšnega drugega kvalificiranega strokovnjaka v delovnih sporih.
Tudi podatek, do katerega sem prišel, da je od 25 upravnih sporov proti
nekemu zavodu za socialno zavarovanje vseh 25 uspelo — vse spore je sprožil
odvetnik iz zavoda za pravno pomoč — dokazuje vrednost in potrebo, ki jo čuti
občan za to službo. Od 915 pritožb iz področja socialnega zavarovanja in družbene zaščite jih je urad za prošnje in pritožbe rešil pozitivno 138 ali 23 %>.
Dosegljivi podatki kažejo, da je v naši republiki vsaka tretja upravna odločba,
ki gre v instanco, napačna — ali nezakonita in jo je treba spremeniti, odpraviti
ali na kakšen drug ustrezen način korigirati. Po podatkih upravnega oddelka
Vrhovnega sodišča SRS se procent odpravljenih ali razveljavljenih pravnomočnih odločb v upravnih sporih giblje med 30 in 40'%. Tudi iz evidence Urada
za prošnje in pritožbe IS izhaja, da se odstotek ugodno rešenih primerov prav
tako giblje okoli 30 '%>.
Spričo teh dejstev menim, da je odveč ponovno ugotavljati interes občanov
za obstoj in razvoj odvetništva in drugih oblik pravne pomoči, z druge strani
pa važno družbeno vlogo, ki jo ta dejavnost v javnosti ima. Samo bežno si
oglejmo, kako je dosedaj organizirana služba pravne pomoči v SRS, oziroma
kje in pod kakšnimi pogoji lahko dobi občan strokovno pomoč, kadar jo potrebuje. Strokovno pomoč nudi predvsem odvetnik, ker je odvetništvo kot privatna
profesija še vedno osnovna oblika pravne pomoči v Sloveniji. Odvetništvo pa
je številčno slabo. V poročilu je povedano, da je v Sloveniji 149 odvetnikov.
V 1963. letu je na enega odvetnika odpadlo 10 620 prebivalcev. Zvezno povprečje
je 8000 prebivalcev na odvetnika. V poročilu je že ugotovljeno, da se te pravne
pomoči ne more posluževati velika večina občanov; z ene strani zato, ker so
odvetniki v glavnem koncentrirani v večjih mestih, dve tretjine jih je v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru. Samo v Ljubljani je 55 odvetnikov ali 36%
celotnega števila. Zanimiv je tudi podatek, da na območju 7 občinskih sodišč
še ni nobenega odvetnika. Torej odvetnik je za znatno število občanov nedo-'
segljiv. Z druge strani pa se ne more posluževati te oblike tudi zaradi gmotnih
razmer.
S stališča odvetnika je nuđenje pravne pomoči na območjih, kjer gre za
uresničevanje osnovnih pravic občana, nerentabilno. Pri tem mislim na pravno
pomoč občanom na področju delovnih razmerij, invalidskih zadev ter zadev
socialnega zavarovanja, stanovanjskih zadev ter v drugih upravnih zadevah, ki
vsakodnevno in najbolj neposredno zadevajo življenje občana, ki največkrat
razburijo kri in ustvarijo nezadovoljstvo ter nezaupanje. Te zadeve so v pogojih
stalne dinamike predpisov za občane največkrat nerešljiva uganka in zato je
kvalificirana pravna pomoč tukaj najbolj dobrodošla in nujna. To po mojem
mnenju ni samo stvar posameznika, ampak je zagotovitev izvajanja teh pravic
brez dvoma važna obveznost družbene skupnosti.
Za individualnega odvetnika te zadeve, kot je že ugotovljeno v poročilu,
niso interesantne zaradi tega, ker so z ene strani zelo komplicirane in zahtevajo
mnogo časa in dela, z druge strani pa je nagrada za to delo po veljavni odvetniški tarifi zelo nizka. Zato se odvetniki neradi oprijemajo teh' zadev in se
ukvarjajo predvsem z dajanjem klasične pravne pomoči.
Pridemo torej do zaključka, da je pravna pomoč po odvetniku neustrezna
za tisto kategorijo državljanov, ki so v slabših gmotnih razmerah in to na
področjih, ki sicer najbolj neposredno posegajo v življenje ljudi in kjer je največ
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potreb za učinkovito pravno pomoč. Takšno stanje je bilo pravilno ugotovljeno
tudi s strani večine občinskih skupščin in se javljajo v zadnjih letih tudi druge
oblike pravne pomoči. Tako delujejo v 34 občinah te službe pravne pomoči kot
organizacijske enote občinske uprave — v 4 primerih pa kot občinski zavodi.
Nadalje se formirajo v zadnjem času tudi samostojni zavodi za pravno pomoč,
kjer kot ustanovitelji nastopajo občinske skupščine.
Tam, kjer deluje služba pravne pomoči v okviru občinskih upravnih organov, so angažirani za to pomoč referenti služb, pravni referenti za svoja področja, tajniki občine, sodniki, predsedniki sodišč in drugi. Pravna pomoč se nudi
enkrat ali večkrat tedensko po 2 uri, včasih po ves dan dopoldne in popoldne,
v uradnih urah za stranke, ponekod tudi popoldne in tudi izven uradnih ur.
Tako organizirana služba pravne pomoči v okviru upravnih organov občine
ima z ozirom na to, da nudijo pravno pomoč redni uslužbenci uprave, brez
dvoma posledice na delo same uprave, ki se s tem v precejšnji meri obremenjuje. Nazadnje pa se, kot je že moja predgovornica ugotovila pri vprašanju
komisije za prošnje in pritožbe, postavlja vprašanje zaupanja državljanov v tako
obliko pravne pomoči. Državljan največkrat ve, da mu isti referent da nasvet,
rešuje njegovo zadevo, oziroma da jo bo reševal in tudi mi vemo, da pri najboljši volji ne more vsestransko in predvsem kritično razmotriti pravno situacijo, ko se je vendarle nekje že odločil in izrazil svoje mnenje itd.
Postavlja se vprašanje, če je to prav. Po mojem mnenju prav gotovo ni. Bilo
je ugotovljeno, da pri tako organizirani službi pravne pomoči državljani v
zadevah, ki se ne nanašajo na ožje področje uprave, ne dobivajo točnih pravnih
mnenj; da so vloge in sestavki večkrat nekvalitetni, površni, kar je razumljivo,
kjer to pomoč dajejo ljudje, ki nimajo kvalifikacij in prakse izven upravnega
področja. V velikih občinah so pridobili za to službo honorarne moči. Med
njimi najdemo sodnike, pravnike. V občinskih zavodih sodelujejo tudi odvetniki
in je seveda pravna pomoč kvalitetno boljša.
Osnovna hiba take oblike službe pravne pomoči pa je, da nudi državljanu
le nasvet in eventualno sestavi vlogo, ga pripelje na sodišče, potem pa ga zapusti, saj strank ne more zastopati pred sodiščem. V takem položaju je državljan, če ne dobi odvetnika, zopet prepuščen sam sebi. Razumjivo je, da taka
oblika pravne pomoči ne ustreza, ker občani vanjo ne morejo imeti posebnega
zaupanja. Torej sledi, da taka oblika pravne pomoči ni zadostna in da ne ustreza.
Rekel sem že, da je strokovno delo boljše v zavodih, kjer sodelujejo odvetniki in drugi pravniki. Stroške poslovanja teh občinskih zavodov krijejo deloma
občine z dotacijami iz občinskega proračuna, tendenca pa je povsod, da se ti
zavodi finančno osamosvojijo. Tudi za to obliko velja, da more v njej le odvetnik zastopati stranke pred sodišči.
Nadaljnje oblike pravne pomoči so tako zvani samostojni zavodi za pravno
pomoč, katerih je dosedaj sedem ustanovljenih in kjer občinske skupščine nastopajo kot ustanovitelji. Ti imajo z občinami posebne pogodbe in s katerimi se
zavezujejo dajati pravno pomoč raznim kategorijam državljanov. Tako je skoraj
povsod določeno, da se nudijo brezplačni pravni nasveti vsem občanom dotične
občine. Dalje se nudi brezplačna pravna pomoč in pravne storitve osebam, ki
so po veljavnih predpisih oproščene plačila sodnih taks, osebam, ki prejemajo
stalno ali občasno socialno podporo, borcem NOB, invalidom in slično. Določene
kliente tako zastopajo brezplačno, druge pa za nagrado, ki je enaka ali manjša
kot odvetniška tarifa. Za te usluge daje ustanovitelj zavodu nadomestila v
različnih oblikah. Tako imamo primere, da se nudi zavodu brezplačen poslovni
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prostor, elektrika, kurjava, daktilograf; drugje je s pogodbo določen pavšalni
znesek, ki naj pokrije brezplačne storitve določeni kategoriji občanov. Sicer pa
ti zavodi tudi zastopajo gospodarske organizacije, kar jim omogoča, da se zavodi
vzdržujejo, saj se s pavšalnimi zneski, ki jih dobe od ustanovitelja za storitve
občanom, ne bi mogli vzdrževati. Zavodi težijo k finančni osamosvojitvi in zastopanju gospodarskih organizacij; ustanovitelji to podpirajo, saj želijo razbremeniti občinski proračun. V tem pa, kot je že ugotovljeno v poročilu, leži nevarnost, da se ti zavodi komercializirajo in da se izrodi namen ustanovitve službe
pravne pomoči. To se ne sme dopustiti, temveč je po mojem treba še bolj približati to službo in jo napraviti dostopno še širšemu krogu občanov, ki jim je
pravna pomoč potrebna. V teh zavodih bo treba še bolj razvijati specializacijo
prav na tistih področjih, ki so za občana najbolj interesantna. Seveda pa je potrebno spremeniti mnenja o vrednosti in potrebi nuđenja pravne pomoči občanom. Treba je spoznati, da gre za pomembno družbeno dejavnost, da gre za
uresničenje pravic in svoboščin, za pomoč pri tem uresničevanju, da je dolžnost
družbe organizirati in seveda tudi financirati kvalitetno pravno pomoč.
Ob tem se sliši kot ironija, da se zavodi za pravno pomoč pa tudi druge
oblike pravne pomoči, sila težko prebijajo in se jih večina bori za obstanek.
Res je, da rešitev vseh teh vprašanj ni odvisna samo od občine, pa tudi od republike ne, ker pravna ureditev predmetne materije spada pod temeljno zvezno
zakonodajo. Drži pa, da so prav sedaj na vidiku novi zakoni s tega področja.
Zato je čas, da se ta vprašanja začno pospešeno reševati in najdejo najboljše
oblike službe pravne pomoči ter v tem pogledu zadovoljijo občani. Tozadevni
predlogi naj se na ustrezen način posredujejo pristojnim višjim organom.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Jože Seme.
Jože Seme: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila o nekaterih
problemih organizacije in dela občinske uprave in iz drugih materialov, ki smo
jih sprejeli, kakor tudi iz razprave z občinskimi organi je jasno razvidno, kot
je že danes v diskusiji tudi ugotovljeno, da se na območju občinske skupščine in
uprave javlja cela vrsta vprašanj in problemov, posebno glede odnosov med
občinsko upravo in skupščino ter občani.
V omenjenih materialih, katere smo že delno obravnavali v občinski upravi
in tudi v posameznih telesih našega zbora, je vrsta vprašanj in problemov
pravilno ugotovljenih. Na tej osnovi bomo tudi mi poslanci lahko uspešno in
konkretno pomagali pri reševanju teh problemov.
Čeprav je bilo mnogo govora o pravni pomoči, bi se v svoji diskusiji na
kratko zadržal pri nekaterih vprašanjih, ki kažejo, da ob izvajanju naše demokracije in načel zvezne ter republiške ustave, še nismo storili vsega, da bi našemu občanu zagotovili vse pravice in omogočili, da se tudi sam vsestransko
vključuje v upravljanje in soodločanje. Občanu ni vedno omogočeno, da uveljavi
svoje pravice s pritožbami na razne odločbe upravnih, oblastvenih, sodnih in
drugih organov, s katerimi se tu in tam škoduje interesom državljanov ter krši
zakonitost.
V materialu, ki smo ga prejeli, pa tudi v občini sami, zapažamo, da se pri
nas resnično malo ljudi pritožuje. Tovarišica, ki je prej diskutirala, je to zelo
nazorno prikazala. Kot je bilo že rečeno, veliko ljudi tudi zaobide občinske
organe in se pritoži direktno na kabinet predsednika republike, na Izvršni svet,
na urad za prošnje in pritožbe in podobno. Malo ljudi se pritoži na občinsko
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upravo, kar je primer tudi v naši občini in v drugih, v katerih sem se udeležil
razgovorov.
Nekateri vzroki za to so delno nakazani v gradivu za sejo, bolj obširno pa
jih je obdelala današnja obravnava. Dejstvo je, da se mnogi občani ne znajdejo
v kompliciranosti mnogoštevilnih pravnih norm, ki urejajo njihove pravice.
Mislim, da že sama ugotovitev, da je pravna pomoč bila organizirana doslej le
v 34 občinah, zgovorno priča, da je temu vprašanju bila posvečena premajhna
skrb in da je s tem bila storjena napaka. Nadalje je strokovna kvaliteta kadrov
v naših občinskih upravah vsekakor zelo važno vprašanje, ki tu in tam resno
ovira hitrejši napredek na vseh področjih, ovira pa tudi doslednejše izvajanje
demokratičnih načel socialistične družbe, ki jih nakazuje ustava.
Se posebej pa to velja za službe pravne pomoči, kjer je nepravilno kadrovanje večkrat najosnovnejši vzrok za slabo organizacijo in slabo izvedbo pravne
pomoči po občinah. Mislim, da je treba hkrati dodati, da občinske uprave na
teritoriju Socialistične republike Slovenije ne bi mogle opravičiti in utemeljiti vseh slabosti v službi pravne pomoči z nekimi objektivnimi težavami. Res
je, da se vrsta gospodarsko manj razvitih občin bori z raznimi težavami, predvsem v graditvi svoje materialne osnove in da se na raznih področjih bavijo
z zelo pestro problematiko, ki je poleg drugega tudi kadrovskega značaja. Mislim
pa, da organizacijo za izvajanje pravne pomoči nikakor ne smejo ovirati omenjene težave. Nekatere občinske uprave rešujejo vprašanje, pravne pomoči
resorno tako, da pravno pomoč nudijo referenti, občinski uslužbenci, ki rešujejo vprašanja iz območja svojega referata. Seveda je nujno, da se pri takih
postopkih včasih dogaja, da nekateri referenti nudijo pravno pomoč občanu
zoper odločbe občinske skupščine ali uprave, katere so sami sestavljali ali predlagali. Pravna pomoč, ki jo tak uslužbenec nudi državljanu, je nujno, vsaj delno
pod vplivom subjektivnih stališč tega uslužbenca, seveda največkrat na škodo
občana.
Ob taki ali podobni pravni pomoči ni mogoče razvijati iniciativo, aktivnost
in voljo občana, da sodeluje in soodloča pri raznih pravnih, gospodarskih in
drugih zadevah. Nasprotno, takšni postopki občana pravzaprav odbijajo in pasivizirajo ter ga oddaljujejo od njegove oblasti in od njegove občinske uprave.
Zato je nujno to vprašanje reševati tudi kadrovsko. Ne glede na napredek, ki
je pri usposabljanju kadrov dosežen in se ne more negirati, pa mislim, da je
število 235 pravnikov, ki jih manjka v naši občinski upravi sorazmerno res zelo
veliko. Mislim, da mora naše priporočilo občinam in zadevna akcija nas poslancev, doseči, da naše občinske skupščine in uprave v tem smislu storijo
potrebne ukrepe ter rešijo tudi problem pravne pomoči v celoti, kot os že nakazali govorniki pred menoj.
Ne samo zaradi vprašanja pravne pomoči, kjer mislim, da ni nobenih
objektivnih razlogov, da 18 občinskih uprav nima niti enega pravnika, ampak
tudi zaradi ekspeditivnosti upravnega delovanja nasploh, zaradi izboljšanja organizacije dela in podobno, je nujno pristopiti k reševanju kadrovske problematike
kompleksno in vsestransko. Mislim, da morajo tudi materialno šibkejše občine
ta kadrovska vprašanja reševati z gledišča, da bosta končno boljša kvaliteta
in strokovnost kadrov zmanjšala število uslužbencev tako, da se stroški za
upravo s tem ne bi povečali. Morda je ravno pri gospodarsko zaostalih in manj
razvitih občinah reševanje kadrovskih problemov najbolj pomembno za njihov
hitrejši razvoj. Ureditev kadrovskega problema pa bi vplivala tudi na doslednejše izvajanje zakonitosti, demokracije in zaščite interesov občanov.
18
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Na koncu naj poudarim, da je pravno pomoč nujno organizirati v vseh
občinah. Tudi v krajevnih uradih bi bilo nujno uvesti tako pomoč, predvsem
v večjih občinah. Smatram namreč, da bi občanom zelo olajšali položaj, če
bi jim omogočili, da v najbližnjem krajevnem uradu rešujejo svoje zadeve.
Obenem pa bi se poglobila in še bolj uveljavila vloga krajevne skupnosti v
našem sistemu. S temi in ostalimi ukrepi ter izboljšavami, za katere se zavzemamo, ustvarjamo nadaljnje pogoje za približevanje vseh upravnih in političnih
forumov ter institucij našemu delovnemu človeku.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Borut Bohte.
Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da začnem svojo diskusijo na malo nenavaden način. Dovolil bi si
namreč opozoriti na to, da tekst, ki ste ga ravnokar prejeli kot pripombe oziroma amandmaje zakonodajno-pravne komisije k predlogu priporočila Organizacij sko-političnega zbora, v svojem zadnjem delu, ki se nanaša na stran 3, ne
ustreza popolnoma tekstu, ki ga imate pred seboj. Zakonodajno-pravna komisija je imela sicer isti tekst kot osnovo za današnjo razpravo, vendar pa je
bilo besedilo prepisano na stroju tako, da se strani, niti alinee točno ne ujemajo.
Ker sem med razpravo in poslušanjem prejšnjih diskutantov zapazil, da se
nekateri poslanci ne znajdejo pri primerjanju dobljenih pripomb, smatram za
potrebno podati predlog, da se v tem času, ko naša razprava še traja, prepiše
tekst predloga priporočila v takšnem besedilu, kot je bil predložen zakonodajnopravni komisiji.
Sicer pa bi v svoji kratki razpravi opozoril na nekai vprašanj, ki zadevajo
problematiko učinkovitega delovanja občinske uprave. V mislih imam samo
nekaj konkretnih primerov, ki lahko dopolnijo sicer zanimiva poročila, ki so
nam bila predložena in pa prav tako zelo zanimivo razpravo, ki smo jo doslej
slišali.
Nadaljeval bi kar tam, kjer je prejšnji diskutant nehal. Namreč pri vprašanju kadrov in njihove strokovnosti. Ne bi se spuščal pri tem v poudarjanje
učinkovitosti in pozitivnih rezultatov, ki smo jih že do sedaj dosegli pri delovanju občinske uprave. Pač pa bi, zato se že vnaprej opravičujem, poudaril
nekatere negativne strani, nekaj subjektivnih in objektivnih pomanjkljivosti,
ki zavirajo učinkovito delovanje občinske uprave.
Navedel bi v zvezi z vprašanjem strokovnosti in strokovne kvalifikacije
kadrov v občinski upravi nek primer, ki mi je zelo blizu in mi je dobro znan,
namreč vprašanje izobraževanje pravnikov. Danes smo imeli večkrat priliko
slišati, kako veliko število pravnikov je potrebno za učinkovito delovanje in
za zadovoljitev sedanjih potreb občinske uprave. Tovariš inž. Korbar je to
omenil, nadalje je tov. poslanec Seme omenil številko 235 pravnikov samo v
občinski upravi; sicer je znano, da je potreba po pravnikih med 400 in 500;
dalje da je 18 občinskih uprav brez pravnega kadra itd. Na pravni fakulteti,
ki predvsem zadovoljuje potrebe naše republike, če izvzamemo Višjo pravno
šolo v Mariboru, je situacija naslednja: Ugotovili smo, da iz prve stopnje
diplomanti večinoma — lahko rečem da skoraj brez izjem — ne odhajajo v
prakso, temveč nadaljujejo študij. Torej, smoter študijske reforme, ki naj bi
bil tudi v tem, da bi občinske uprave dobile te diplomante za nekatere svoje
upravne službe, ni bil dosežen.
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Na drugi stopnji imamo na Pravni fakulteti v Ljubljani več usmeritev.
Ena med njimi je upravna usmeritev. Toda številke, ki jih bom glede te usmeritve navedel, so nenavadno nizke. V IIII. letniku sta 2 redna študenta, v
IV. letniku so 3 redni študenti, poleg tega je še nekaj izrednih študentov. Če
to primerjam s celotno potrebo ne samo v občinski upravi, čeprav je to
naš glavni problem, ampak s številko 400 do 500 pravnikov, ki bi bili potrebni
v vsej upravi nasploh v naši republiki, potem lahko ugotovim, da se trenutno
šola na Pravni fakulteti le 1 '"/o potrebnega števila pravnikov za potrebe uprave.
Znano je tudi, da Višja upravna šola nima dovolj slušateljev in se ravno
tako z Višje upravne šole ne morejo te potrebe kriti.
To je gotovo problem, ki nam postavlja vprašanje, kje so vzroki za to.
Ne bi se spuščal v take vzroke, ki so morda podani v šolskem sistemu, morda
predmetniku na fakulteti, ampak menim, da je v veliki meri krivda na strani
organov občinskih skupščin, ki tega kadra dovolj ne stimulirajo, niti ne štipendirajo kadra za kasnejše delovanje v občinski upravi. Znani so primeri, da so
nekateri vodilni uslužbenci v občinskih skupščinah bili pripravljeni sprejeti
študenta-pravnika, ko pa je ta diplomiral, pa mu je bilo rečeno, da bi rajši
videli, če še ne bi diplomiral. Prosim, to niso redni pojavi, ampak so znani
tudi taki primeri.
Po drugi strani je pomanjkljivost gotovo tudi v materialnem položaju teh
kadrov, ko pridejo v prakso. Znano je, da so upravni uslužbenci relativno
najslabše plačani in da to ne prispeva k težnji kadrov, da bi se izpopolnjevali
in kasneje delali v upravi.
Nadalje mislim, da je eden izmed razlogov tudi ta, da kadri v upravi
nimajo ustreznega družbenega položaja in ugleda, kar je deloma tudi odvisno
od nagrajevanja; kajti žal še nismo popolnoma premostili tistih tradicionalnih
meril, po katerih nekdo toliko velja, kolikor ima denarja. To so žal tradicionalni ostanki, s katerimi se bomo morali v bodoče krepko spoprijeti.
Pri tem neustreznem družbenem položaju imam v mislih tudi to, kar je
bilo danes večkrat rečeno: da se občani pri svojih pritožbah izogibajo redni
pravni poti, ampak se obračajo na razne druge urade in razne organe za
prošnje in pritožbe. Povsem jasno je, da občani nimajo zaupanja v te kadre.
Zdi se mi tudi, da kadri, ki sedaj delajo v občinski upravi, morda nimajo poleg
strokovne tudi dovolj politične izbrazbe in posluha. To je tudi eden izmed
problemov, ki bi ga kazalo pri bodočem izobraževanju teh kadrov bodisi preko
šol, bodisi preko seminarjev, odpraviti in izboljšati položaj.
Problem, ki sem ga zdaj omenil, pa zadeva tudi neko drugo področje, ki
sicer ne spada danes pred naš zbor, ampak se mi zdi, da zadeva našo družbeno
skupnost. To je vprašanje reforme študija. Velika sredstva in pa veliki napori
so bili vloženi v to, da se šolstvo — sedaj imam v mislih visoko šolstvo —
reformira tako, da bi rezultati bili mnogo ugodnejši in koristnejši za našo
skupnost. Ce pa je tako, kot smo sedaj videli, pa je na tem konkretnem
primeru, ki ga sicer sedaj podajam izolirano, morda bil ta smoter zgrešen.
Morda bi se ravno s poskusi odpravljanja vzrokov takšnega stanja tudi prispevalo k reševanju takega širšega problema, kot je vprašanje reforme študija.
Ne bi se spuščal v vprašanje organizacije študija na III. stopnji, to se pravi
formiranja kadrov — magistrov in pa strokovnjakov — čeprav je tudi to zelo
pomembno za višje kvalificirane kadre, ki bi delovali v upravi.
Nadaljnje vprašanje, katerega bi se dotaknil, je v zvezi z organizacijo in
metodami dela občinske uprave. Poudarjeno je bilo že, da tudi na tem podiš*
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ročju ni vse tako, kot bi moralo biti. Omenil bi samo nekaj stvari: npr. strokovnjaki niso na pravih delovnih mestih. Tudi če predpostavljamo, da že imamo
strokovnjaka, to se pravi, če abstrahiramo ta problem, o katerem sem do sedaj
govoril, potem naletimo na pomanjkljivost, da še tisti strokovnjaki, ki jih
imamo, niso vedno na ustreznih delovnih mestih. S tem v zvezi bi povedal,
da je bilo ugotovljeno, ne bi mogel točno citirati, kdaj in kje, da vodilni
upravni uslužbenci porabijo samo 10 °/o ali pa še manj, to se pravi maksimalno
10 '%> svojega delovnega časa za vodstvene in kontrolne posle. To je sigurno
eden izmed važnih problemov. Namreč, kako organizirati delovanje uprave?
Ne samo s kakšnimi kadri, ampak kako, po kakšnih metodah in s kakšno
tehniko naj ti kadri delujejo; pri tem je gotovo važno to, da se dobro organizira vodstveno in kontrolno dejavnost vodilnih kadrov. Znano je npr., da v
nekaterih državah, ki imajo upravni sistem visoko razvit, porabijo ti vodilni
upravni kadri za vodstveno in kontrolno dejavnost približno 70 '%> svojega
delovnega časa. Mislim, da bi v tej smeri morali nekaj storiti.
To je v ozki zvezi tudi s tako imenovano OMT službo, to se pravi s službo
organizacije in tehnike poslovanja uprave. Po zakonskih predpisih imajo okraji
OMT službo organizirano, lahko pa jo imajo tudi občine. Vprašanje je, če bi
bilo racionalno, da ima vsaka občina organizirano svojo OMT službo. Gotovo pa
je to, da bi vsaka občina morala proučevati svoje metode in tehniko poslovanja
in bi poskušala zboljšati to svoje delovanje. Vprašanje je, ali naj to opravi
lastna OMT služba, ali pa posebni strokovni biroji. Zdi se mi, da bi slednje
v velikem številu primerov bilo učinkovitejše; tako da bi občine, ki nimajo
ustreznega kadra, to nalogo poverile nekim birojem, ki bi opravili snemanje njihovih delovnih procesov in potem podali konstruktivne predloge za
izboljšanje dela. Seveda ta služba ne daje meritornih rešitev, ampak samo
predloge.
V ilustracijo bi navedel, da je, če sem pravilno informiran, Inštitut za
javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani, do sedaj edina ustanova, ki je
kvalificirana za takšno dejavnost. Zvedel sem, da do sedaj niti en okraj, niti
ena občina še ni stopila v pogodbeni odnos z Inštitutom za javno upravo v
ta namen. Ta »Inštitut pa ima kadre na razpolago. Konkretno mi je znano, da
je ta inštitut opravil snemanje delovnih postopkov na ljubljanski polikliniki,
ter s svojo skupino ugotovil, kako se vrši nagrajevanje, celo kakšno je delovanje
upravnega odbora, kako prihaja do izraza samoupravljanje, s točno analizo
zapiskov in sestankov, ogledu dela na kraju samem itd. Rezultat tega je bila
študija, ki je vsebovala predloge, ki pa je seveda dragoceno gradivo za upravne
organe in za upravni odbor te ustanove.
To ni enostavno delo in zato je jasno, da ne more v vsaki občini biti
organizirana taka družba; vendar pa naj bi se, in na to bi dal poudarek
v tej diskusiji, izkoristila obstoječa sredstva. Eno izmed teh sredstev je gotovo
Inštitut za javno upravo, ima sposobne kadre, ki pa ima tudi finančne težave
in bi se morda dalo v kooperaciji z občinsko upravo reševati probleme tako,
da bi občina dobila to, kar potrebuje, inštitut pa bi pri tem s svojimi kadri
opravljal eno izmed svojih osnovnih dejavnosti. Na ta način bi se to lepo
pokrivalo in mislim, da bi bila ta sredstva zelo dobro vložena, ker bi lahko
marsikakšni izdatki odpadli, da niti ne govorimo o moralni škodi, ki nastaja
pri pomanjkljivih postopkih in pa delovnih metodah, o katerih smo danes že
veliko slišali. To bi po mojem mnenju bili dolžni storiti za občana.
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Morda samo še čisto kratko pripombo v zvezi s strokovnim proučevanjem
problemov javne uprave. To je zopet malo širši problem, vendar se prav tako
zavzemam za rešitev tega problema z razpoložljivimi sredstvi. Znano mi je,
da je Inštitut za javno upravo že izvršil na tem področju temeljite študije, ki
so deloma objavljene v monografijah. Morda so premalo dostopne ljudem, ki
bi bili za to zainteresirani, ki bi lahko imeli neko korist od tega, deloma pa
niso objavljene zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franjo Turk.
Franjo Turk: Tovariši in tovarišice poslanci! Aktualnost problematike
s področja organizacije in dela občinskih upravnih organov potrjujejo ne
samo vsi zbrani materiali, ki smo jih dobili za današnjo sejo in priložene analize, ampak tudi vse ugotovitve vseh mojih predgovornikov v tej obširni razpravi. Primernost današnje razprave pa po mojem mišljenju prihaja še prav
posebno do izraza z ozirom na okolnost, da se ta naša razprava vrši prav v
času intenzivnih priprav in predhodnih razprav v občinskih skupščinah o proračunski potrošnji.
Tako lahko naša današnja razprava na zboru spodbudi razpravo v občinskih skupščinah o vprašanjih, kako deluje občinska uprava, povezano z
obravnavanjem proračunske potrošnje; torej razpravo o vprašanjih ali so
proračunska sredstva, namenjena za občinsko upravo, racionalno izkoriščena za
njeno čimbolj učinkovito funkcioniranje in izvajanje njenega programa.
Razprava v občinskih skupščinah, ki bi bila povezana s proračunsko potrošnjo in bi govorila o delu občinske uprave, naj bi izhajala s stališča ugotavljanja vzrokov slabosti v delu občinskih organov, tako v odnosu do občana
kot tudi do občinske skupščine in svetov, ter v odnosu do upravnih organov
širših družbeno-političnih skupnosti. Izhajala naj bi tudi s stališča pomembnosti
štednje v proračunski potrošnji ob dejstvu, da relativno visoka sredstva za
občinsko upravo ponekod manj, drugod pa bolj, vplivajo na materialne možnosti
komun glede izvrševanja njihovih obsežnih nalog kot temeljnih družbenopolitičnih skupnosti.
Vsestranska razprava v občinskih skupščinah o občinski upravi, prav v
času temeljitega in intenzivnega obravnavanja proračunske potrošnje — seveda
če je osnovana na temeljiti analizi dela uprave za določeno preteklo obdobje —
lahko odkrije osnovne vzroke pomanjkljivosti, hkrati pa narekuje učinkovite
ukrepe za njeno izboljšanje. Ker se občinska uprava s svojim programom
dela in svojim zahtevkom za proračunska sredstva, ki naj omogočijo izvedbo
njenega programa, pojavlja v tej razpravi kot konkurent za sredstva, je uprava
glede vsebine svojega programa in delovanja z vsemi slabimi in dobrimi
lastnostmi izpostavljena najbolj kritični obravnavi.
Za strukturo proračunskih sredstev, namenjenih občinski upravi, kakršna
je veljala do uvedbe novega uslužbenskega sistema, je bil značilen stalen porast
sredstev za osebne izdatke, ki ga ni spremljalo ustrezno povečanje sredstev za
izboljšanje materialne osnove funkcioniranja občinske uprave, kar vsekakor
ni prispevalo k večji storilnosti upravnega poslovanja. Zato je zelo aktualno
vprašanje, kako čimhitreje modernizirati upravo, jo opremiti z modernimi
tehničnimi sredstvi ter tudi na ta način omogočiti dviganje storilnosti in učinkovitosti uprave.
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Nov uslužbenski sistem, v katerem upravni organi ne iščejo več uslužbencev določenega naziva, ampak uslužbence določenega poklica in znanja, pa
daje možnost za razvijanje najširših pobud, da bi bilo z uvajanjem sodobnih
metod in tehničnih sredstev delo upravnih organov čim bolje in čim hitreje
opravljeno. Skladno z večjo učinkovitostjo bodo lahko tudi kolektivi v upravi
bolje nagrajeni.
Iz navedenih razlogov smatram, da bi bilo umestno priporočiti občinskim
skupščinam, da naj v težnji, da bodo dosegli čimboljše delo občinskih upravnih
organov, o problemih uprave razpravljalo obenem z obravnavanjem občinskega
proračuna in družbenega plana že za leto 1964. Tako bi lahko sprejeli program
izboljšav, ki naj se dosežejo v prihodnjem letu. Tak pristop bi po mojem
mnenju odločneje prispeval k postopnemu in načrtnemu izboljšanju dela občinskih upravnih organov.
Na drugo vprašanje, ki bi ga želel obravnavati, me je pa opozorila analiza,
ki jo je za današnjo sejo pripravila Višja upravna šola. Ta obravnava probleme,
ki nastajajo zaradi povezanosti občinskih upravnih organov z upravnimi organi
širših družbeno-političnih skupnosti. Pri tem se mi zdi umestno poudariti pomembnost te povezanosti, ki lahko mnogo prispeva predvsem k dviganju
strokovnosti občinskih upravnih organov, zaostrovanju čuta odgovornosti in
k še večjemu usposabljanju za ugotavljanje problematike na vseh področjih
našega družbenega življenja. To je mogoče doseči z raznimi konzultacijami,
strokovnimi posveti in z vsemi drugimi oblikami pomoči, ki jih pozna tudi
današnja praksa.
Zato smatram, da bi morala najti svoje mesto v predlaganem priporočilu
tudi ugotovitev, da je razne oblike sodelovanja občinskih upravnih organov
z upravnimi organi širših družbeno-političnih skupnosti, možno koristno uporabiti pri reševanju vseh teh obsežnih vprašanj.
Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Turk, ali je to amandma?
Franjo Turk: Smatram, da je.
Predsednik
smeni obliki.

Janez

Hočevar:

Potem prosim, da predložiš v pi-

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Janez Lanščak.
Janez Lanščak: Tovarišice in tovariši, poslanci! Današnja diskusija
je. že v glavnem izčrpala pomen kadrov v občinski upravi, vendar bi se jaz
kljub temu še nekoliko dotaknil tega vprašanja.
V glavnem smo ugotovili, da je kvaliteta dela občinske uprave odvisna
od kvalitete kadrov, ki jih imamo v naši občinski upravi. Skoraj je pravilno,
da gospodarsko slabše občine razpolagajo tudi s slabšimi kadri. Meni se zdi,
da je problem kvalitete kadrov in kvalitetnega dela občinske uprave v veliki
meri odvisen tudi od sistema nagrajevanja teh kadrov in od tega, kako mi
razporejamo sredstva za osebne dohodke ljudem, ki delajo v občinski upravi.
Lahko ugotovimo, da je nov sistem nagrajevanja, ki je uveljavljen že v večini
občin, dal ugodne rezultate. Pravilniki, ki vedno bolj prodirajo tudi v občinsko upravo, in ki temeljijo na principih delitve enako kot v gospodarskih
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organizacijah — tako da uveljavljajo nagrajevanje po delu — so dali pozitivne
rezultate tudi glede uspešnosti in kvalitete dela posameznikov v občinski upravi.
Mnenja sem, da je rešitev kadrovskih problemov predvsem v tem, da
ustvarimo pri občinskih upravah dobro organizirano kadrovsko službo, ki
naj bi sistematično obravnavala problem kadrov, izvajala kadrovanje in sistematično skrbela za pridobivanje kvalitetnih kadrov tudi s štipendiranjem.
Ce govorimo o vprašanju kadrov v občinskih organih in o odnosih uprava—
občan, potem neizbežno naletimo tudi na splošne materialne pogoje, v katerih
občina zadovoljuje potrebe občanov in uprave. Da bi lahko zagotovili kadrovske
izboljšave v občinski upravi, bi morali skrbeti za to, da obstaja določena skladnost v višini osebnih dohodkov med uslužbenci v upravi in sličnimi delovnimi
mesti izven uprave, kajti problem te neskladnosti se dejansko kaže v primerjavi
med višino osebnih dohodkov upravnih uslužbencev z osebnimi dohodki izven
občinske uprave, npr. v šolah, raznih zavodih, sodstvu in drugih. Ko pa se praktično pripravljamo za uskladitev teh razlik v osebnih dohodkih, pa spet naletimo
na problem materialnega položaja posamezne komune, ki ima, če ne odločilno, pa
vsaj veliko vlogo pri reševanju teh vprašanj, ki jih mi danes obravnavamo.
To je na splošno problem sredstev, ki so na razpolago za financiranje uprave
in družbenih služb. Ta problem je bil že tudi v današnji razpravi rahlo načet.
Različne možnosti posameznih komun imajo tudi različne posledice glede
kadrov in pa glede materialnih možnosti, s katerimi občinska uprava in
skupščina nastopa v odnosu do občana. Sredstva, ki so občinam na razpolago,
so namreč zelo neenakomerno razporejena med posamezne občine. Nekoliko
bolj poznam situacijo v mariborskem okraju, kjer ugotavljamo, -da se v posameznih občinah sredstva gibljejo od 25 000, pa do 129 000 na občana, to je
v različnih stopnjah po 25 000, 40 000, 80 000 do 129 000 na občana, kar
mora imeti določene posledice v materialnih odnosih posameznih občin do
občana. Prav tako pa tudi materialno vpliva na kadrovsko zasedbo občinske
uprave.
V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, kako bi našli glede sredstev neka
objektivizirana merila in postavili posamezne komune glede tega vsaj do določene mere v enak položaj. Ena izmed možnosti je ta, da bi se preko delitve
sredstev omogočilo formiranje sredstev v približno enaki višini v posameznih
komunah. Druga možnost je v tem, da se gospodarsko šibkejše občine gospodarsko krepijo, kar pa j« seveda brez dvoma daljši proces. Tu ne more biti
govora o kakršnih koli političnih investicijah, ampak o takšnih gospodarskih
naložbah, ki imajo svojo družbeno in ekonomsko utemeljitev in ki so v
takšnem primeru tudi družbeno interesantne.
Vendar pa smatram, da je kljub situaciji, ki sem jo opisal, možno izboljšati kvaliteto dela občinske uprave s pravilnim sistemom nagrajevanja,
z dobro organizirano kadrovsko službo in z drugimi ukrepi. Izboljšanje dela
upravnih organov pa bo prav gotovo pozitivno vplivalo na odnose uprave in
občine do občanov.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanka Danica Vogrinec.
Danica Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Danes se je že mnogo govorilo o vlogi občinske uprave v komuni. Mesto in
vloga občinsek uprave je v današnji stopnji družbenega razvoja že precej
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razumljiva. Mislim, da so znani tudi činitelji, ki predstavljajo pogoje za boljši
uspeh in vključitev občinske uprave v družbeni razvoj. Zdi se mi pa, da pri
tem pozabljamo vsaj po mojem mnenju dvoje:
1. Da bi morali biti delavci občinske uprave boljše družbeno orientirani in
2. da bi morali boljše poznati sodobne oblike in metode dela, ki jih je
treba danes aktivno vključevati v delo občinske uprave.
Skušala bi to nekoliko utemljetiti: Delavec občinske uprave je na zelo
izpostavljenem mestu. Na eni strani mora izvajati veljavne predpise in varovati
zakonitost, na drugi strani pa pomagati občanom, da uveljavijo svoje pravice
in koristi. Istočasno mora znati spremljati družbene pojave, jih analizirati,
oceniti, opredeliti in tudi nanje opozarjati in se mora znati tudi aktivno vključiti
v njihovo reševanje. Imeti mora posebno sposobnost, da zna primerno uskladiti
družbene interese in potrebe posameznika ali določene skupine občanov.
Skratka, znati mora spremljati splošen družbeni razvoj še posebej v svoji občini,
kjer dela. Mislim, da bo uspešno opravil svoje delo in naloge le tisti delavec
občinske uprave, ki bo v vsakem predpisu videl njegov družbeni pomen in
namen, katerega bo tudi tolmačil občanu, ko bo ta iskal pri njem svoje pravice.
To je toliko bolj potrebno, ker se zavedamo, da so skupne potrebe občanov
še vedno večje kot so materialne zmogljivosti v občini in da je treba večkrat
ravno poedine zahteve občanov okrniti v korist družbene skupnosti. Mislim,
da pride to predvsem v poštev premoženj sko-pravnih in sličnih zadevah.
Prav zato je potrebno vprašanju družbenega obveščanja in informiranja
naših delavcev v občinski upravi dati posebno pozornost in to ne na zadnjem
mestu. Treba je iskati oblike, kako jim to posredovati, kako jih v to vključiti.
Omenila sem, da bi delavci občinske uprave morali poznati sodobne oblike
in metode svojega dela. Poročilo navaja, in tudi slišali smo že, da je pri nas
pogosta zamotanost predpisov in nejasnost in da se ti predpisi često menjajo.
Slišali smo že o kompliciranih postopkih v izvajanju pravnih predpisov. Na
drugi strani pa vemo, da so občanove potrebe velike in presegajo zmogljivosti
občine. Vse to ustvarja določene konfliktne situacije, ki jih mora ravno sposobnost uslužbenca znati pravilno urejati. Skratka v vsakem primeru se mora znati
delavec v občinski upravi primerno uveljaviti s tem, da uporabi tako obliko
in metodo dela, ki bo primerna za občana.
Mi vemo, da prihajajo v urade najrazličnejši ljudje; mislim pri tem tudi na
njihov kulturni in izobrazbeni nivo. Imamo ljudi, ki celo bolje poznajo predpise kot uslužbenec, poleg teh pa čisto neuke ljudi. Imamo temperamentnejše
značaje, pa spet bolj umirjene. Pri večini ljudi moramo računati tudi z njihovo
prizadevnostjo, ker od občine nekaj želijo, uveljavljajo svoje pravice in pri tem
smo ljudje po navadi bolj občutljivi. Ce delavec v občinski upravi tega ne zna
pravilno oceniti in ne zna postaviti primernega kontakta z ljudmi, je čisto
razumljivo, da prihaja do čestih konfliktov in do nezaupanja občanov. Izkušnje
kažejo, da je zelo dosti pritožb zaradi načina in postopka.
Ne mislim tu postaviti zahteve, da bi morali zdaj vsi delavci občinske
uprave biti psihologi ali socialni delavci, vendar upam trditi, da ni dovolj
poznati samo predpise svojega ozkega področja dela, ampak je treba istočasno
poznati vsaj nekaj osnov psihologije in nekaj vedeti o tem, kako se da čimbolje
izpostaviti kontakt z občanom, ker bo to praktično humaniziralo odnose občan
— občinska uprava.
Omenila bi še nekaj o čemer ni bilo govora v poročilu. Mislim, da bi se
bilo treba enkrat lotiti analize kakšna poročila, statistične podatke ter vse-
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mogoče ankete morajo občine pripravljati in posredovati ter komu vse to služi.
Tako se nam na primer zgodi, da iz same vneme po zbiranju podatkov naletimo
za isto mizo na človeka, ki ima povsem drug podatek kot njegov kolega. In
začudeno se vprašamo, kako je to mogoče, saj smo vendar dobili te podatke
pri istem organu. To pa pomeni, da smo ravno zaradi takega nesistematičnega
zbiranja podatkov že navadili delavce občinske uprave, da se »znajdejo«, da ti
podatki vedno ne ustrezajo dejanskemu stanju.
S tem sem hotela reči, da bi s tako analizo odkrili precejšnje kadrovske
in materialne rezerve. Seveda če bi se zbiranje podatkov, anket in poročil
izvajalo res sistematično in če bi pri vsaki anketi, pri vsakem zahtevku po poročilu res preudarili, ali je potrebno.
Omenila bi še to, da bi bilo treba čimprej razmisliti tudi o tem, da se
nekatere službe, predvsem določene družbene službe, čimprej izločijo iz državne
uprave, ker vemo, da se v upravnem svojstvu težko razvijajo v res dobre
strokovne službe.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Lado Mahnič.
Lado Mahnič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ustavna in predvolilna
razprava in prav tako današnja, so pokazale, da je prav, da se začne javna,
širša razprava o delu upravnih organov.
Ob priliki javne ustavne razprave je bilo dano veliko pripomb na delo
naše uprave, ki ne ustreza sedanji stopnji razvoja pri nas. Oblike in metode
dela javne uprave zaostajajo za splošnim družbenim razvojem in dostikrat
niso v skladu z vlogo in položajem uprave in občanov v našem družbenem
sistemu. Zaradi tega pa ugotavljamo veliko upravičenih kritik, ki v zadnjem
času zlasti poudarjajo, da občani izgubljajo ogromno časa zaradi neekspeditivnosti in in nekvalitetnosti v delu javne uprave. Prav tako ugotavljajo, da
nastajajo določeni problemi in težave pri delu občinskih skupščin in njenih
organov zaradi tega, ker nimamo dovolj kvalitetnih priprav, materialov in
analiz za delo občinskih skupščin in njenih organov. To se dogaja zato, ker
občinske uprave nimajo dovolj sposobne analitske službe. Prav tako se ugotavlja, da so občinske inšpekcije kvalitetno izredno slabe.
Mislim, da vse te pripombe na delo občinske uprave, ki se pojavljajo v
taki ali drugačni obliki in jih dajejo občani ali delovne organizacije, terjajo
hitrejše ukrepe za zboljšanje kvalitete dela javne uprave. Danes je bilo veliko
govora o kadrovskih problemih. Jaz smatram, da poleg pomanjkanja kadrov
obstaja še en problem, ki je prav tako važen, in sicer, da profili kadrov, ki
jih danes dajejo naše visoke, višje in srednje šole, ne ustrezajo potrebam
občinske uprave. Programi v šolah, od najvišjih pa do srednjih, bi morali
bolj upoštevati specifičnosti v delu občinske uprave. To je brez dvoma važno,
ker se je pokazalo, da se srečuje občinska uprava z zapletenimi in kompliciranimi zadevami, ki po svoje tudi narekujejo spremembe v predpisih.
Mislim, da bi morali glede predpisov upoštevati, da velike in hitre spremembe brez dvoma povzročajo tudi določene težave v delu uprave in uslužbencev, ker je težko sproti slediti in spremljati spremembe. Zaradi tega bi
bilo ob sprejemanju in spreminjanju predpisov potrebno več študija z našimi
uslužbenci.
Občinska uprava je tudi izredno slabo tehnično opremljena, kar tudi slabo
vpliva na uspešnost njegovega dela. Temu je dodati še problem delovnih
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prostorov, ki je marsikje tudi zelo aktualen. Zato bo treba tem osnovnim
materialnim pogojem v bodoče posvečati več skrbi in v ta namen določiti več
finančnih sredstev.
Glede na vse pripombe in mnenja, izražena na raznih sestankih in v
današnji razpravi, je očitno, da ustrezni ukrepi za izboljšanje dela občinske
uprave obenem terjajo znatna nova finančna sredstva za ureditev kadrovskih
vprašanj in za zagotovitev sodobne materialne in tehnične opremljenosti uprave.
V zvezi s tem bodo občinske skupščine morale čimprej zagotoviti potrebna
sredstva v te namene, kajti v nasprotnem primeru bi prišlo do še večjega
zaostajanja uprave za splošnim družbenim razvojem z vsemi negativnimi
posledicami.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Mirko Cepič.
Mirko Cepič: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! V dosedanji
diskusiji smo že mnogo slišali o odnosu občan — občinska uprava. Jaz bi se pa
nekoliko zadržal pri drugem odnosu, in sicer odnosu občinske uprave do
delbvne organizacije, ki ima neposredne ali posredne stike z občinsko upravo.
Ce govorimo o tem, da je občinska uprava ob organu oblasti in družbenega
samoupravljanja oziroma, da je to strokovna služba družbenega samoupravljanja, pridemo do tega, da se bo morala naša občinska uprava v bodoče
mnogo več ukvarjati z analiziranjem vseh premikov in vseh bistvenih elementov v naši družbi. Ne bi smela biti samo suhoparen zbiralec in posredovalec
podatkov, morda celo na ta način, kot je tovarišica predgovornica povedala,
ampak naj bi analitska služba dejansko tudi odkrivala elemente slabega poslovanja in predvsem opozarjala na uspešnejše pogoje za razvoj. Sedaj pa pri
vseh številnih analizah lahko ugotovimo, da so uslužbenci občinske uprave
dejansko samo zbiralci podatkov. Občinska uprava je tista, ki na relaciji delovna organizacija — občina zbere podatke, jih poda v četrtletnem, polletnem
ali enoletnem poročilu o izvajanju družbenega plana; le v zelo redkih primerih
pa ta uprava po svojih zelo okrnjenih in trenutno še nerazvitih analitskih
službah posreduje potem nazaj delovni organizaciji sklepe in nasvete o tem,
kaj naj bi ta storila, da bi lahko v naslednjem obdobju, bodisi v četrtletnem
ali pa celo večletnem obdobju, popravila svoj položaj. Zdi se mi, da bi morali
v prihodnje v vseh občinah razviti analitske službe, ki pa bi lahko tudi javnosti
bolje posredovale razne ugotovitve svojih analiz.
Danes so občani o razvoju občine obveščeni posredno in minamalno, najčešće
s togimi, večkrat nerazumljivimi, dolgoveznimi družbenimi plani, pri čemer se na
zborih volivcev malokdo spozna na vse tiste zapletene številke. O programiranju
in o res sistematičnemu delu pa občan zve zelo malo. Zato menim, da naj bi
tukaj še enkrat podkrepili to, da občinska uprava ni samo uprava, ki rešuje
upravne zadeve, ureja matične liste in razne druge dokumente, temveč naj bo
predvsem strokovna služba družbenega samoupravljanja.
Nekoliko bi se zadržal še pri temi, ki je danes ena izmed osrednjih, to
je pri vprašanju kadrov. Vse ugotavljanje, da je v občinski upravi premalo
strokovnih kadrov, da je premalo zainteresiranosti, da je slabo nagrajevanje, da
so slabi odnosi ali karkoli že, nas privede do ocene, da je pravzaprav tako
stanje v vsej Sloveniji. Podatki, ki jih je navedel plenum Glavnega odbora
SZDL pretekli teden, so zelo zanimivi. Med drugim navajam podatek, da ima
v Sloveniji srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo komaj 5,5%
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zaposlenih ljudi in da ima od vseh teh zaposlenih ljudi visokošolsko izobrazbo
komaj 0,9'%, to se pravi, da niti 1 '°/o zaposlenega osebja v Sloveniji nima
visokošolske izobrazbe. Ta podatek nam jasno potrjuje, da ta deficit v strokovnih kadrih ni samo v državni upravi; dokazuje pa po moji sodbi neko krizo
v naši miselnosti. Ne mislim tukaj na politično miselnost, temveč na krizo v
naši mentaliteti. Ob tem podatku, da imamo v Sloveniji od vseh zaposlenih
samo 5,5 % ljudi s srednjo, višjo in visokošolsko izobrazbo, moramo upoštevati
podatek, da je v Jugoslaviji kot celoti preko 6,7 ali 6,8 °/o takih kadrov, kar
nam dokazuje, da so v ostalih republikah že vrsto let vodili pravilnejšo kadrovsko politiko in pravilno usmerili ljudi v to, da se morajo izobraževati.
Pri tej ugotovitvi se ne morem otresti vtisa, da prav tako kot v industriji
in raznih drugih strokah — predvsem v kmetijstvu in delno v gozdarstvu —
tudi v upravi bolehamo na nekoliko težje ozdravljivi bolezni, to je na »mojstrstvu«, ki ima široko možnost uveljavljanja in enostavno vedno znova prihajamo do tega, da na vseh področjih, bodisi v upravi, bodisi v gospodarskih
ali negospodarskih dejavnostih dejanski strokovnjaki ne morejo priti do prave
veljave. Ljudje, ki so sicer ogromno opravili v tem našem 18-letnem razvoju,
so ravno glede šolanja in ocenjevanja novih kadrov zavzeli ostro stališče, češ
da ti ljudje ne morejo opravljati vsega tega, kar bi pravzaprav lahko opravil
tisti, ki ima določeno prakso. Ta mojstrska mentaliteta je zelo živa v industriji.
Navedel bom za primer samo nekaj podatkov iz občine Maribor-Center, kjer
bi od 560 vodilnih uslužbencev v industriji moralo imeti najmanj 60 °/o ljudi
visokošolsko izobrazbo, vendar ima od teh dejansko visokošolsko izobrazbo
samo 11 %.
Če hočemo razviti analitsko službo in zagotoviti uspešnejše delovanje inšpekcijske službe ter služb tako imenovanega upravnega postopka, moramo
doseči uspešnejše informiranje državljanov in sploh uspešnejše javno delovanje
te naše občinske uprave, moramo v ta namen zagotoviti potrebne kadre. Pri
tem se moramo zavedati, da občinska uprava nosi veliko breme odgovornosti,
zlasti še pri svojem delu v zvezi s programiranjem gospodarskega razvoja.
Predsednik Janez Hočevar: Predlagam 10 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.30.)

■

Predsednik Janez Hočevar: K besedi se je prijavil podpredsednik
Skupščine Socialistične republike Slovenije dr. Marijan Brecelj.
Dr. Marijan Brecelj: Dovolite mi, tovariši in tovarišice, da samo
na kratko posežem v diskusijo na vašem zboru, čeprav nisem, kot veste,
član vašega zbora. Jaz bi želel predvsem reči, da je umestnost teme, ki je danes
na dnevnem redu pri vas in predvsem aktualnost te teme, v resnici upravičena.
Aktualnost mislim zato, ker sedaj, v času, ko pripravljamo plane in proračune
za letošnje leto, dejansko želimo, kar se najbolj da, že v teh pomembnih aktih
vseh upravno-političnih enot in družbenih skupnosti, od občine pa do federacije, čimbolj uveljaviti principe, ki smo jih postavili z novo ustavo.
Naši konkretni napori, da bi uskladili ves mehanizem in upravo v občinah,
okrajih, republiki in federaciji, se zelo tesno povezujejo z učinkovitostjo in ekonomičnostjo dela v celoti. Želel bi opozoriti, da so vse naše diskusije v zvezi
z družbenim planom, ki se odvijajo v republiški skupščini, predvsem pa na
plenumu glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, dale
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izrecen poudarek temu, da moramo na vseh področjih našega javnega življenja,
v gospodarstvu in drugod, iti odločneje na pot strokovnega in boljšega raziskovalno-znanstvenega dela.
Mislim, da so napačne tiste teorije, če lahko tako rečem, ki iz teh principov
nekako izločajo delo uprave, delo tako imenovane administracije, češ da mora
ta v celoti biti podrejena vsemu drugemu delu in da problemov, katere
srečujemo v živem gospodarskem delu in v delu družbenih služb ni treba, da
iščemo tudi na področju uprave. Mislim, da so taka stališča zgrešena. Ce danes
želimo čimprej uresničiti osnovne postavke našega gospodarskega in družbenega življenja sploh, kot smo' jih postavili najbolj jasno in tehtno z našo novo
ustavo, bi zgrešili, če bi ravno tu pozabili na delo uprave v našem javnem življenju, na to nujno spremljajoče delo, ki marsikdaj res odloča o samih rezultatih oziroma želenih rezultatih našega dela. Zato mislim, da je aktualnost
tega dnevnega reda danes res zelo, zelo upravičena in je prav, da se tako priporočilo, kot ga pripravljate, adresira predvsem na občinske skupščine, ker bodo
mogle, če bodo sedaj utegnile proučiti tudi to vprašanje, v svojih planih in
v svojih proračunih dati upravi ustrezno mesto.
To sem hotel reči dodatno k temu, kar je bilo dosedaj govora v diskusiji
in v samem materialu in kar bo tudi predmet priporočila. Brez dvoma, da je
pravilno, kot že rečeno, da te naše želje in priporočila za nadaljnje usposabljanje občinske uprave adresiramo predvsem na občinske skupščine. Mislim pa,
da bi bilo samo to premalo. Gre za funkcioniranje najpomembnejše uprave v
tem našem družbenem življenju; to je občinske uprave. Vendar je občinska
uprava danes in bo tudi jutri odvisna tudi od tega, kako se urejujejo vprašanja
na višjih stopnjah. Ce obravnavamo danes okraj in občino kot neko skupnost,
lahko pričakujemo, da bodo ta vprašanja tudi na nivoju okraja in občine skladno
reševana. Ko pa stopimo že na nivo republiške uprave ali celo na nivo federalne uprave, pa vidimo, da se stvari rešujejo odtrgano od problematike občine
in vidimo tudi to, kar posebno vi poslanci tega zbora dobro veste, kako
se to včasih zelo težko odraža na delo samih občinskih uprav; ti pa so, razume
se, po našem sistemu tisti tereni, kjer se več ali manj mora realizirati celotna
naša politika.
Tam se realizira naša politika in zato mislim — da ne bi na dolgo utemeljeval potrebe — da je treba pozvati naše republiške organe in druge ustanove,
ki so primerne za to področje, da se sistematično lotijo proučevanja teh stvari.
Brez dvoma ni ta beseda, bodisi od mene, bodisi od kogarkoli, prvič izrečena.
Ze kmalu po vojni, ko smo imeli pri nas še Komite za organizacijo oblasti in
uprave, smo takrat, kot se spominjam, že formirali nek poseben organ z nalogami, da proučuje razvoj tega področja. Zelo težko bomo napredovali tudi v
sami organizaciji občinske uprave, če ne bomo dejansko zagotovili ustreznega
študija, ki mora temeljiti na znanstvenih osnovah. Nič se ne bi bal jasno povedati, čeprav gre tu za občinsko upravo, da bo treba obravnavati upravo v celoti
na temelju znanstvenega študija in sistematičnega dela. Zato menim, da bi bilo
prav, če v priporočilu, ki ga danes pripravljate, opozorite na to nalogo. Saj
mogoče ni niti treba in je verjetno težko dati v takem priporočilu neka jasna
in konkretna navodila, marveč bi — kot Organizacijsko-politični zbor, ki
dejansko stalno zasedate, ki imate svoje organe — skupaj s predstavniki Izvršnega sveta, konkretno s Sekretariatom za proračun in občo upravo, dejansko
pristopili k organizaciji proučevalnega in raziskovalnega dela v upravi, ki bo
potem mogla nuditi tisto pomoč, ki je na tem sektorju potrebna.
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Naša ustava, zakoni in občinski statuti bodo izhajali iz načela, da so občine
samostojne v organizaciji svoje uprave. Mislim, da s tem ne kršimo tega načela.
Občine so in bodo morale biti samostojne, ampak se bodo morale posluževati
ravno takih, lahko bi rekel znanstvenih in strokovnih izsledkov na tem področju, da bodo lahko svojo upravo ekonomizirale. Kot rečeno, če ti sedi na glavi,
ne vem koliko stotin predpisov in ti diktira to in ono, potem nisi nikakor več
samostojen. Potem se lahko stvar celo obrne tako, da iz tiste proklamirane
samostojnosti nastane dosti večja odvisnost, če mi zanemarjamo, kot sem rekel,
proučevanje tega problema na nivoju federacije in na nivoju republike.
Hotel bi reči, da je material, ki je bil pripravljen za to sejo Organizacijskopolitičnega zbora, zelo dober in poučen. Ampak človek se ravno pri tem ponovno vpraša, kako da nimamo niti tiste majhne sile in moči, da bi neko perečo
stvar, kot se v poročilu vidi, realizirali. Tu ste npr. prišli do zaključka, da je
od teh ne vem koliko potrdil, 50 ali 58, nepotrebnih. Sekretariat za proračun in
občo upravo je sporočil ta problem zveznim organom. Kaj pa se je storilo, tega
odgovora v tem materialu ni.
V naših prizadevanjih bomo uspešni le, če bomo imeli pred očmi celoten
sistem organizacije naših upravnih služb. Tu mislim, da boste morali zelo hitro
tudi v vašem zboru preiti od občinske uprave tudi na vse tiste družbene službe,
ki morda ponekod še težje prizadevajo naše državljane; recimo, področje socialnega zavarovanja, potem splošnega zavarovanja, da ne govorim o službah na
železnici, carini itd., ki so vse prej kot prijatelji našega občana, kateremu sicer
•zagotavljamo tako in tako mesto v tej naši družbi. Skratka, mislim in se zavedam, da nikakor nisem ne prvi ne edini, ki ima take misli, ampak sem prepričan, da moramo vsi, ki se nekako ukvarjamo s temi vprašanji, več ali manj
enotno gledati na ta problem, da bi morda že današnje vaše delo izkoristili na
ta način, da bi dali neko, čeprav sedaj splošno priporočilo v tej smeri.
Kot smo danes tukaj slišali, imamo v Sloveniji svoj poseben inštitut pri
pravni fakulteti. Uspešnost dela tega inštituta za javno upravo pa je, kot je
meni znano, zelo majhna. Treba je videti, zakaj je majhna. Potrebno je ugotoviti
ali so tu posredi samo vprašanja sredstev ali kaj drugega. Vsekakor pa menim,
da bi morali uspeti, če bi danes naši odgovorni organi v Izvršnem svetu, republiški upravi in odgovorne institucije sistematično pristopile k temu delu.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je tovariš Milan
Kukovec.
Milan Kukovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Dotaknil bi se odnosov
na relaciji delovna organizacija — komuna in obratno, poleg tega pa še problemov, s katerimi se komuna srečuje pri reševanju prav teh vprašanj, ki smo jih
danes obravnavali.
S spremenjenim gospodarskim sistemom so se prenesle vse družbenoekonomske rešitve na nivo komune in delovnih organizacij, kar pomeni, da se je
povečal vpliv komune in delovne organizacije na gospodarski razvoj in razvoj
družbenih dejavnosti v komuni. Iz tega sledi nujnost sodelovanja delovnih
organizacij v komuni pri reševanju vseh vprašanj, ki jih odpira program gospodarskega in družbenega razvoja občine. V praksi pa prav tu naletimo na nekatere probleme, ki onemogočajo ali zavirajo razvijanje prej omenjenih odnosov
zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov.
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Pri občini se formira družbeno-investicijski sklad, s katerim naj bi občina
posegala na področje razvijanja in usmerjanja gospodarstva ob udeležbi sredstev skladov delovnih organizacij. Ker pa so sredstva občinskega sklada minimalna in do neke mere tudi preangažirana, občina z njimi skoraj ne more
intervenirati. Sicer so tu res še bančna in druga sredstva, vendar so še vedno
premajhna, da bi z njimi lahko posegali v večje investicije, v katere morajo
iti delovne organizacije in naše komune, če hočejo stopiti v korak s konkurenco
na trgu. Ce izhajamo iz stališča, da je osnovna družbenoekonomska celica v
naši družbi komuna, potem bo treba deloma korigirati obstoječi sistem delitve
narodnega dohodka tako, da se oblikuje v komuni večja masa sredstev na račun
sedanje koncentracije na nivoju širše politične teritorialne enote. Verjetno bi
kazalo vpeljati udeležbo komune na delu dohodka od prometnega davka in
drugih obveznosti, ki jih kot družbeno akumulacijo odvajajo delovne organizacije.
Ob dejstvu, da so skoraj vse naše proizvodne organizacije pred rekonstrukcijo ali drugimi razvojnimi programi, v katerih so jim lastna sredstva skladov
vse premajhna, je težko računati z njihovim razumevanjem za združevanje
sredstev v komuni v določene namene ipd.
V prav nič rožnatem položaju se nahaja komuna glede formiranja proračuna. Sedanja delitev vseh deljivih proračunskih dohodkov poteka od zgoraj
navzdol, kar pomeni, da se sredstva zagotove v okviru možnosti in potreb na
vseh predhodnih nivojih, v komuni pa se razpolaga z ostankom, ki ne zadovoljuje njene potrebe za vse večje njene naloge in pristojnosti. Od tod dnevna
problematika okrog premajhnih sredstev za šolstvo, socialno skrbstvo, zdravstvo,
družbeni standard, še posebej izgradnjo stanovanj ipd. Ker se na nekaterih
področjih nekdanje (okrajne pristojnosti prenašajo na nivo medobčinskega
sofinanciranja, se finančna proračunska situacija v komuni še bolj zaostruje
in v zadnjem času postaja skoraj nevzdržna.
Prav zaradi iskanja izhoda iz te zagate pa v praksi pogostokrat prihaja do
nedemokratičnih oblik zbiranja sredstev v delovnih organizacijah, za določene
skupne potrebe na področju komune ipd. Takšni nedemokratični pritiski nič
kaj spodbudno ne vplivajo na razpoloženje v delovnih kolektivih, kjer se
sprašujejo, če je tako razumeti povezanost delovne organizacije in komune.
Glede na vedno večje in zahtevnejše naloge, ki se postavljajo pred komuno,
je nujno potrebno, da občinska skupščina in njeni organi vedno tesneje sodelujejo z gospodarskimi organizacijami. Zato se čestokrat oba zbora in sveti pri
občinski skupščini ne morejo več zadovoljevati zgolj s splošnimi podatki ali
celo pavšalnimi poročili, ki jih dajejo gospodarske organizacije, temveč so jim
potrebne podrobnejše analize in programi dela in razvoja, da lahko temeljito
prouče stanje v podjetju ter tako objektivne je pomagajo pri reševanju eventualnih problemov. Neresno ali pa zgolj formalno zadovoljevanje raznih zahtev
in prošenj občinske skupščine je prav gotovo posledica nepoznavanja problematike gospodarskih organizacij. Ravno na tem področju poslovanja je v zadnjem času opaziti večtirnost, ker ni malo primerov, da družbeno-politične organizacije zahtevajo od gospodarskih organizacij določeno problematiko v tej
obliki, občinska skupščina ali sveti pa v drugi obliki. Smatram, da bi s sodelovanjem vseh teh faktorjev in pa s pogostejšimi osebnimi stiki, te slabosti v
bodoče prav gotovo lahko odpravili.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Jože Dernovšek.
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Jože Dernovšek: V dosedanji razpravi smo se mimogrede včasih
dotaknili tudi samoupravljanja in delitve dohodka. O tem problemu bi jaz še
v kratkem povedal nekai misli.
Znano je, da postaja uprava v sedanjem sistemu služba družbenega samoupravljanja, kot je bilo že rečeno in kot smo tudi videli v poročilu, ki ga je
poslal skupščini Izvršni svet. Nadalje vidimo, da ustava izenačuje družbenoekonomski položaj delovnih ljudi v upravi z družbenoekonomskim položajem
delovnih ljudi na drugih področjih.
Nujno je, da to vprašanje, ki ga ustava postavlja popolnoma načelno, rešujemo konkretno tudi v upravi. Pri tem pa je treba izhajati iz nalog, ki jih ima
uprava kot služba samoupravljanja. Zato pri obravnavanju notranje samouprave, pravic in dolžnosti kolektivov v upravnih organih ne smemo podleči
kaki demagogiji in pozabiti na osnovni namen, ki ga ima samoupravljanje v
okviru javne uprave.
Novi ustavni sistem, ki je postavil tudi javno upravo načelno v enak položaj
kot vse druge kategorije delovnih ljudi, je utemeljil samoupravne pravice delovnih ljudi v upravi. Eden izmed teh samoupravnih elementov je izvajanje nagrajevanja po delu. V praksi tu nastajajo določene težave. Nekatere nastopajo
zaradi materialnega položaja občine, ker ima premalo sredstev za nagrajevanje
po delu. Nadalje so problemi zaradi nestrokovnosti pri ocenjevanju uspeha.
Tu pogosto ocenjujemo na pamet, »od oka«, kakor pravimo, ne merimo dela na
osnovi znanstvenih, res preštudiranih metod, ker pač teh nimamo, oziroma se
jih ne poslužujemo, tudi če jih imamo; poleg tega je tudi odpor nekaterih uslužbencev, ki so raje plačani v okviru plačnih razredov, kjer ni treba dokazovati
opravljenega dela. Vendar moramo kljub tem oviram vztrajati pri tem, da
nagrajevanje po delu čedalje bolj postaja stalna praksa v naši javni upravi in
da se ne ustrašimo problemov, ki so na tej poti.
V naši upravi imamo kot samoupravni organ svet delovnega kolektiva. Iz
dosedanjih predpisov in tudi iz prakse same sledi, da so pristojnosti tega sveta
precej skromne. Eden izmed vzrokov je v nastali materialni situaciji in v materialnih pristojnostih tega sveta delovnega kolektiva.
Smatram, da bo treba v bodoče razvijati pristojnosti sveta delovnega kolektiva, ki naj bi se svojih dolžnosti in pravic zavedal, in sicer v tej smeri, da
bi se preko njega izgrajeval sistem nagrajevanja in da bi se preko njega izboljševala organizacija občinske uprave, učinkovitost njenega dela itd.
V bodoče bo treba o teh problemih več razpravljati, zlasti v okviru družbeno-političnih organizacij v upravi, v aktivih Zveze komunistov oziroma sindikalnih organizacijah, tako da bi čedalje širši krog ljudi v javni upravi te
probleme razumel in osvojil sistem samoupravljanja ter nagrajevanja po delu.
Tudi občinske skupščine in njeni sveti ne smeio zanemariti to problematiko,
kot so jo včasih do sedaj, ampak ji morajo posvečati več skrbi.
Razumljivo je, da bomo z uvajanjem sistema nagrajevanja po delu in
z razvojem samoupravljanja dosegli določene rezultate in najbrž se bo še
naprej zmanjševalo število občinskih uslužbencev. Podatki Sekretariata za proračun in občo upravo kažejo na tako zmanjševanje. Gotovo bo prišla bolj do
izraza tudi težnja po dopolnilnem izobraževanju tistih ljudi, ki so že na delovnih
mestih. Mislim, da bo prišla do izraza zavest, da so tudi delovni ljudje v javni
upravi enaki drugim po družbenoekonomskem položaju itd. Nadalje smatram,
da se bo poboljšala tudi kvaliteta dela, ekspeditivnost in tako naprej. Ce samo
na kratko zaključim: smisel vseh naporov za uvajanje nagrajevanja po delu
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in razvoja samoupravnega sistema je gotovo samo v tem, da upravo usposobimo
za naloge, kakršne ima v našem samoupravnem sistemu.
Predsednik Janez Hočevar: Nadaljnji govornik je poslanec Peter
Mravljak.
Peter Mravljak: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi
želim opozoriti na nekatere probleme v zvezi z notranjo delitvijo osebnega
dohodka v kolektivih javne uprave.
Ob uspehih novega uslužbenskega sistema moramo ugotoviti, da se kažejo
tudi nekatere slabosti. Te so se pokazale predvsem pri organih, ki se v svojih
pravilnikih ali pa v konkretnem izvajanju teh pravilnikov ne ravnajo dosledno
po načelih novega uslužbenskega sistema v pogledu delitve dohodka. Te slabosti
se odražajo predvsem v težnjah za uravnilovko, v socialnih pogledih na razdeljevanje osebnega dohodka, pomanjkanju kriterijev, ki bi stimulirali pridobitev
ustrezne izobrazbe uslužbencev in strokovno izpopolnjevanje nasploh.
Težnje po uravnilovki se pojavljajo že pri razdelitvi osebnega dohodka
uslužbencev glede na posamezna delovna mesta, posebno pa pri razdeljevanju
osebnega dohodka, ki je odvisen neposredno od delovnega uspeha. Uravnilovska
težnja pri določanju osnovnih mesečnih prejemkov se pojavlja predvsem v
kolektivih, ki zaposlujejo mnogo mlajšega kadra brez strokovnih izpitov in brez
ustrezne šolske izobrazbe ter se odraža predvsem v tem, da delovna mesta, za
katera se zahteva višja ali visoka šolska izobrazba, niso ocenjena v pravilnem
sorazmerju. Tako so postavljeni premajhni razponi glede na vrednost delovnih
mest, za katera se zahteva srednja ali nižja izobrazba; začetnikom, pripravnikom, pa se le minimalno zmanjšuje osebni dohodek po delovnem mestu glede
na to, da še nimajo strokovnega izpita. Glede na to so v praksi primeri, da ima
uslužbenec z ustrezno izobrazbo na delovnem mestu, katero zahteva višjo šolsko
izobrazbo, le neznatno višje prejemke od uslužbenca na delovnem mestu s srednješolsko izobrazbo. Prav tako uslužbenci, pripravniki pri nekaterih organih
npr. zadnjih 6 mesecev pripravniške dobe in vse do položenega strokovnega
izpita ne glede na to, da gredo polagati z eno ali večletno zamudo, prejemajo
le za 5% manjši konstantni del osebnega dohodka v primerjavi z uslužbencem
s strokovnim izpitom ali večletno prakso.
Navedeni dejstvi negativno vplivata na pridobitev strokovno primernih
kadrov, na drugi strani pa ne dajeta ustrezne materialne pobude za pridobitev
višje šolske izobrazbe in polaganje strokovnih izpitov. Navedena nesorazmerja
bi bilo možno nekoliko odpraviti s pravilno razdelitvijo gibljivega dela osebnega
dohodka, katerega naj bi prejeli predvsem uslužbenci, ki v redu opravljajo
posle na svojem delovnem mestu. Z gibljivim delom v višini od minus 20 do
plus 20% bi bilo teoretično možno dati primeren stimulans vsem uslužbencem,
vendar tudi v tem pogledu zasledimo močne uravnilovske težnje. Izkušnje
povedo, da povprečno okoli 25% uslužbencev slabo, okoli 40 % zadovoljivo in
okoli 35% dobro opravlja svoje delo in bi bilo potrebno temu primerno tudi
razdeliti gibljivi del osebnih prejemkov. Praksa pa kaže, da se le zelo redkemu
uslužbencu, ki slabo opravlja svoje naloge, odbije določeni del osebnega dohodka. Vsi ostali uslužbenci pa običajno prejemajo določen del prejemkov
iz naslova gibljivega dela in še to v sorazmerno minimalnem razponu. Tako,
da tudi v tem pogledu lahko ugotavljamo več ali manj enakomerno razdelitev
prejemkov, ki ni v skladu z dejansko opravljenim delom.
Novi uslužbenski sistem vsebuje načela, katerih dosledna uporaba bi lahko
odpravila gornje pomanjkljivosti. Gornje napake so torej le subjektivnega zna-
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čaja, zato se mi zdi, da bi bilo nujno potrebno podrobno analizirati in sproti
zasledovati pomanjkljivosti novega sistema delitve dohodka in nanje opozarjati vse kolektive, ki uvajajo nov uslužbenski sistem.
Uprava bo lahko zadovoljivo opravljala svoje naloge le takrat, če bo posvečala trajno in nenehno skrb pridobivanju ustreznega strokovnega kadra. Res
je, da posamezni kolektivi omogočajo svojim uslužbencem redni in izredni
študij in jih obenem pogodbeno vežejo na določeno dobo službovanja pri tem
organu. Smatram pa, da samo s tem načinom kadrovanja ne bo mogoče najti
trajnejše rešitve. Osnovni problem, da uprava redno ne pridobiva kvalificiranih
strokovnih kadrov, je nesorazmerje med osebnim dohodkom v upravi in gospodarskih organizacijah. Zaradi tega opažamo vedno večji premik najbolj sposobnih kadrov iz uprave v gospodarstvu.
V neki občini je referent za varstvo gozdov v občinski upravi imel 35 000
dinarjev osebnega dohodka. Gospodarska organizacija mu je ponudila delovno
mesto revirnega gozdarja, torej sorazmerno manj naporno delovno mesto, z
osebnim dohodkom 55 000 dinarjev. Strojepiska, začetnica s končano administrativno šolo, ima pri občinski skupščini okoli 22 000 din, gospodarska organizacija pa ii nudi 35 000 din itd.
Pred upravo se v današnjem sistemu družbenega upravljanja iz dneva v dan
postavljajo odgovornejše naloge, ki se odražajo poleg ostalega predvsem v izdelavi analiz, poročil in tako naprej za predstavniške in druge organe; zato bodo
občine morale posvetiti več pozornosti vprašanju izravnavanja osebnega dohodka svojih uslužbencev z ustreznimi službami v gospodarstvu.
Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Štefan
Brumec.
Štefan Brumec: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz predloženih, dokaj
obširnih materialov, med drugim zelo pada v oči podatek, ki govori o obsegu
upravnih zadev, ki jih letno rešujejo upravni organi občin, okrajev in republike. Okrog 800 000 upravnih zadev s potrebnimi potrdili za reševanje upravnih
aktov, katerih je potrebnih tudi do 7 pri enem aktu, nam govori, da je tu
nedvomno opravljeno ogromno delo.
Danes smo v razpravi že slišali dokaj kritičnih pripomb glede potrebnosti
in nepotrebnosti takšnega obsega potrdil. Ze samo dejstvo, da je v jugoslovanskem merilu uvedenih 239 vrst potrdil, v Srbiji celo 260, v Sloveniji, kakor
navaja poročilo, 130, je dovolj močan dokaz, da je tu še marsikaj odveč. Čeprav
smo v navedeni primerjavi v boljšem položaju, pa to vendar ne izključuje
možnosti, da se pri nas lahko še zmanjša število potrdil in s tem tudi upravi
olajša delo.
Vendar se mi tu postavlja vprašanje, ali je možno vse to doseči po sami
iniciativi občinske uprave, zlasti še, ko je že v poročilu rečeno in v današnji
razpravi poudarjeno, da je cela vrsta konstruktivnih predlogov naletela na gluha
ušesa zaradi tega, ker so v veljavi razni zakonski predpisi, ki določajo in obvezujejo izdajanje takšnih potrdil. Ker pa vemo, da vsako nepotrebno potrdilo
predstavlja določen časovni, delovni in materialni strošek, bi morali probleme
reševati bolj radikalno kot smo jih doslej. Zato predlagam, da bi Organizacijskopolitični zbor sprejel priporočilo, da pristojen republiški organ formira strokovno komisijo, ki bi ta problem proučila in predlagala konkretne ukrepe za
odpravo vseh nepotrebnih administrativnih opravil, ki zahtevajo številen kader,
ID
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pri prizadetih občanih povzročajo precejšnjo izgubo delovnega časa, občinam
pa večajo materialne izdatke v proračunih.
Ce za ilustracijo predpostavimo, da so za rešitev vsakega od 800 000 upravnih aktov potrebna povprečno 4 potrdila, je to 3 200 000 potrdil. Ce sta pri
vsakem samo dve nepotrebni potrdili, potem jih je tako 1 600 000. Za 1 600 000
potrdil pa gre ogromno delovnega časa in materiala.
Ko se danes zgražamo nad tem, kakšen kvalifikacijski sestav imajo naše
občinske uprave, potem moramo s tem v zvezi tudi gledati, da nam tako številnih
potrdil ne bodo izstavljali visoko kvalificirani kadri. Za ta opravila zadostujejo
razmeroma nizko kvalificirani kadri in če bomo bistveno zmanjšali obseg teh
potrdil, bo možno s tem v zvezi zmanjšati tudi število uslužbencev.
Gre tudi za zaostajanje naše zakonodaje, ki ne odpravlja dovolj hitro vseh
anomalij v naših predpisih. Zato se še vedno uporabljajo nekateri nemogoči
predpisi, ki niso v skladu z družbenoekonomskimi spremembami pri nas. Naj
navedem samo en primer: državljan, ki se je sedem let preživljal izključno z
delom v kmetijski zadrugi, ki je kasneje prenehala obstojati, se iz ne vem
kakšnih razlogov po 6 mesecih ni prijavil na posredovalnici za delo. Ko pa
danes uveljavlja to delovno dobo, se mu je ne prizna samo zaradi tega, ker
nima formalnega potrdila, da se je prijavil posredovalnici za delo.
Zakaj navajam ta primer? Zato, ker se takšen primer sedaj obravnava
po oblastni liniji ter po družbeno-političnih organizacijah, bavijo se z njim razni
organi, vgi ugotavljamo, da je to neskladno, da je to neprincipialno, vsi pa se
sprašujemo, kdo bo tisti člen v zakonu prečrtal , in bo rekel, da je dovolj, če
ima potrdilo, da je sedem let neposredno delal in se od tega preživljal. Saj
smo te pravice priznali tudi bivšim hlapcem, deklam in viničarjem, ki niso imeli
nobenega pismenega dokaza in so s pričami dokazali, da so bili , v takšnih
delovnih razmerjih.
Ne mislim, da je to že amandma, vendar v tem konkretnem priporočilu
stvar ni tako konkretno postavljena, kot si jo jaz osebno zamišljam. Zdi se mi
pa, da je moj predlog tudi smiselno v skladu z diskusijo tovariša podpredsednika dr. Breclja.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Adam Vahčič.
Adam Vahčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi želim prikazati nekaj, problematike in misli o medobčinskem sodelovanju, poenostavljanju in vodenju statistike ter o zastarelem načinu vodenja zemljiške knjige.
Ker se v vedno večjem merilu prenašajo funkcije okrajnih in republiških
organov v pristojnost občinskih organov, smatram za potrebno, da se organizirajo medobčinske službe in upravni organi. Prav tako je nujno potrebno, da se
v medobčinsko sodelovanje vključi tudi planiranje in izgradnja raznih ključnih
in potrebnih industrijskih objektov, kakor tudi modernizacija in mehanizacija
kmetijstva. Pri iskanju takšnih oblik medkomunalnega sodelovanja pa je čutiti
močne tendence, še vedno žive lokalistične in stare miselnosti zapiranja v meje
svoje občine. Zaradi tega t^k^rio sodelovanje med občinami še ni doživelo takega
razvoja, kot ga terjajo interesi skupnosti in tudi posameznikov. Drži, da so
temu vzrok tudi objektivni činitelji, predvsem pomanjkanje kadrov s potrebno
izobrazbo, prostorov itd.
Vem, da s stanjem ne rppremo biti zadovoljni in da zanj tudi ni pravega
opravičila. Smatram za„.po.trebno, da takrat, ko prenašamo razne pristojnosti
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višjih organov na komune, obenem priporočamo ustanovitev skupnih služb in
pa, da se pri eni izmed občin ustanovi skupni organ, ki bo opravljal določene
zadeve za več občin. Velik pomen ima ustanavljanje medobčinskih služb na
mestnih področjih, nič manj važno oziroma še bolj nujno pa je to sodelovanje v manj razvitih občinah oziroma tam, kjer več občin tvori nekako geografsko, ekonomsko in komunikacijsko celoto.
Jasno je, da takšno sodelovanje potegne za seboj združevanje sredstev, kar
je tudi nujno potrebno. Toda ravno tu se v praksi vse ustavi. Še vedno se pojavljajo zahteve in tendence, da bi imel vsakdo doma, to je v občini, kar pač
potrebuje, ne glede na potrebna investicijska vlaganja ali ekonomsko upravičenost. Lahko bi navedel o tem več konkretnih primerov, vendar z ozirom na
čas to ne želim.
Tovarišice in tovariši poslanci, menim, da je zato nujno potrebno uskladiti
fiziognomijo občin. Potrebno je racionalno usmeriti sredstva in se ne zapirati
v meje občin. To velja tudi za ustanavljanje medobčinskih služb, ki lahko privedejo do zmanjšanja stroškov in ustvarjanja možnosti večje specializacije. Medobčinske službe naj bi se razvile na naslednjih področjih: služba pravne pomoči,
inšpekcijska služba, katastrska služba, pedagoška služba, kontrola cen, statistična
služba, gospodarsko planiranje, sodnik za prekrške, zavod za zaposlovanje delavcev, skladi za skupna financiranja, urbanistični načrt, gozdni sklad, prometna
služba, zdravstvo in ostale službe, katere bi smatrali za potrebne.
Dovolite mi še nekaj besed o statistiki. Statistika je nujno potrebna, toda
nujno potrebno jo je urediti na enostavnejši način in tako, da bo istočasno
lahko koristila gospodarskim organizacijam, občinam, okrajem in republiki.
Povsod se gospodarske organizacije pritožujejo zaradi neenotnega načina vodenja statistike, ker od njih zahtevajo podatke občine in okraji, ponekod pa tudi
republika. Predlagam, da se uvede za statistiko takšen režim, po katerem bi
zavod SR Slovenije za statistiko predpisal enotne obrazce, ki bi se lahko istočasno koristiti v gospodarskih organizacijah, občinah in okrajih. Vse te podatke
naj bi zbirali v zavodu, v katerem pa bi bili dostopni in uporabni za vse ustanove, kakor tudi za razne republiške sekretariate.
Eden od zelo zapletenih problemov je zemljiška knjiga. Smatram, da je ena
izmed redkih služb, katera od ustanovitve ni preživela nobene reforme, ne glede
na politične spremembe, katere so sledile. To je še dediščina bivše avstroogrske države in smatram, da je to zadevo potrebno urediti skladno z današnjim
družbenim razvojem. Ne zato, ker je sistem kot takšen star, temveč zato, ker ne
ustreza našemu času, potrebam občana in socializacije našega kmetijstva. Vsa ta
problematika kaže na zapletene odnose med zemljiško knjigo in občanom. To
stanje narekuje, da se temu vprašanju posveti posebno pozornost. Predlagam,
da se zaradi usklajenosti, boljšega medsebojnega sodelovanja in enostavnejšega
postopka združijo kataster, zemljiška knjiga in zadeve splošnega ljudskega
premoženja.
Glede na to predlagam k priporočilu amandma, sledeče vsebine:
Da bi se čimprej in uspešno opravile naloge, ki jih navaja to priporočilo,
je nujno, da Republiški sekretariat za proračun in občo upravo, ter ostali sekretariati, temeljito analizirajo celotno problematiko poenostavitve postopkov in
na osnovi razprave poslancev, kakor tudi mnenj občinskih skupščin in širših
družbeno-političnih skupnosti, pristopijo takoj k: izdelavi predlogov za zmanjšanje in ukinitev potrdil, reorganizacijo zemljiške knjige ter ponovno predla19*
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gajo oziroma urgirajo pri zveznih organih zaradi pospešitve dela pri ukinitvi
nepotrebnih potrdil.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Stane Bizjak.
Stane Bizjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se dotaknem v svoji diskusiji problema, ki danes tukaj še ni bil obravnavan.
Mislim pri tem na izpostavljenost našega kadra v javni upravi in na konkretne primere ter možnosti korumpiranja tega kadra. Res je, da ta problem
ni množičen, vendar so posamezni primeri, ki se pojavljajo, tako težki in se vesti
o njih tako hitro širijo, da lahko rečemo, da en sam problem, ki se pojavi v
nekem kraju, lahko negativno vpliva na celotno delo naše javne uprave. Od
kod izvirajo ti primeri? Ugotavljamo, da naše materialne možnosti še vedno
■zaostajajo za potrebami, da se kot vzrok pojavlja tudi dosedanje slabo nagrajevanje kadrov v naši občinski upravi, ob tem pa se pojavljajo prav gotovo tudi
razne sorodstvene in prijateljske vezi, ki jih imajo seveda tudi uslužbenci
v javni upravi.
Vsekakor so posledice takih primerov, ki so se pojavljali in se še bodo, lahko
zelo težke, zato ker povzročajo nezaupanje do naše javne uprave, ki se različno
manifestira. Odraz tega je tudi dejstvo, da se mnogo ljudi obrača na višje
organe mimo osnovnih organov v občini. Ni to slučaj, če se nekdo obrača navzgor in mislim, da bi morali višji organi, ko obravnavajo te pritožbe, temeljito
pregledati, od kod in zakaj se ti zainteresirani občani obrašajo na ta višji forum.
Pri tem lahko ugotovimo, da je velik del teh pritožb izraz nezaupanja v pravilno rešitev v občini.
Na drugi strani taki negativni pojavi povzročajo tudi pavšalno kritiziranje
naše javne uprave in čestokrat se dajejo primerjave z bivšo korumpirano
upravo v stari Jugoslaviji. Čeprav so to, kot sem rekel, osamljeni primeri, vendar imajo določen negativen političen odmev na terenu. Smatram, da je potrebno storiti vse, da ustvarimo take pogoje dela v naši javni upravi, da se
v osnovi onemogočijo vsi primeri korumpiranja. Mislim, da bomo v tej smeri
uspeli z dvema ukrepoma in sicer: s pravilnim kadrovanjem; ne samo, da bomo
kadrovali ljudi, ki imajo visokošolsko izobrazbo, ampak morajo biti tudi osebno
pošteni ter se morajo zavedati svoje odgovornosti in nalog; na drugi strani pa
seveda tudi s pravilnim nagrajevanjem teh ljudi. Razlika, ki danes obstoja,
posebno pri visoko strokovnem kadru, med službami v občini in v podjetjih,
znaša čestokrat tudi do 50 ali celo 100 tisoč dinarjev v mesečnih prejemkih.
Razumljivo je, da tako stanje ne more privesti kvalitetnih, dobrih ljudi
v našo upravo in da je treba tukaj pomagati s tem, da ta problem pregledamo
in podvzamemo potrebne ukrepe.
V zvezi s tem bi še poudaril, da so ljudje v javni upravi zelo izpostavljeni,
posebno tisti, ki sami sprejemajo odločitve v posameznih zadevah ali predmetih
ali pa, ki take odločitve predlagajo svetom in tudi skupščini. Zavedati se mor
ramo, da naši ljudje niso imuni in da se borijo z vsakdanjimi težavami, ki jih
poraja življenje.
Predsednik Janez Hočevar: Še kdo želi besedo? Ce ne, zaključujem
razpravo.
Ugotavljam, da so bili v razpravi dani predlogi za spremembe in dopolnitve
predloga priporočila in sicer:

3. seja

293

Poslanec Franjo Turk je dal naslednji amandma: za besedilom zadnjega
odstavka navesti naslednje besedilo: »Ob sestavi občinskih proračunov za leto
1964 naj bi občinske skupščine, v skladu z doseženo stopnjo družbenega razvoja
občine, zagotovile sredstva, ki bodo potrebna za izvajanje nalog, nakazanih
s tem priporočilom. Tak pristop naj odločneje prispeva k postopnim, bolj sistematičnim in načrtnim prizadevanjem občinskih skupščin v izboljšanju dela občinskih upravnih organov.«
Nadalje je podpredsednik Skupščine SR Slovenije dr. Brecelj dal sugestije
v zvezi z znanstveno-raziskovalnim delom na področju javne uprave.
Poslanec Vahčič je dal naslednji predlog: »Da bi se čimprej in uspešno
opravile naloge, ki jih navaja to priporočilo, je nujno, da Republiški sekretariat
za proračun in občo upravo, ter ostali sekretariati, temeljito analizirajo celotno
problematiko poenostavitve postopkov in na osnovi razprave poslancev, kakor
tudi mnenj občinskih skupščin in širših družbeno-političnih skupnosti, pristopijo
takoj k izdelavi predlogov za zmanjšanje in ukinitev potrdil, reorganizacijo
zemljiške knjige ter ponovno predlagajo oziroma urgirajo pri zveznih organih
zaradi pospešitve dela pri ukinitvi nepotrebnih potrdil.«
Poslanec Štefan Brumec je dal naslednji predlog: »Pristojni republiški
organ naj formira strokovno komisijo, ki bo problem številnih potrdil proučila
in predlagala konkretne ukrepe za odpravo vseh nepotrebnih administrativnih
opravil, ki zahtevajo številen kader, pri prizadetih občanih povzročajo precejšnjo izgubo delovnega časa, občinam pa večajo materialne izdatke v proračunih.«
Tovariš Bizjak ali imaš ti konkretni amandma? (Ne.)
Predlagatelj priporočila odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se mora o teh amandmajih izjaviti. Ce jih bo odbor sprejel, bodo postali
sestavni del besedila predloga priporočila. O predlogih pa mora seveda dati
svoje mnenje tudi zakonodajno-pravna komisija. Tovariši, predlagal bi, da bi
zasedanje prekinili za eno uro, v tem času pa naj se sestane odbor in pa zakonodajna komisija.
Se strinjate z enournim odmorom? Hvala lepa.
(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se je nadaljevala ob 15.45.)
Predsednik Janez Hočevar: Prosil bi poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da pojasni stališče odbora o amandmajih.
Joško Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za obravnavo
zakonskih in drugih predlogov je obravnaval pet pripomb na poročilo, in sicer
pripombe zakonodajno-pravne komisije, sugestijo tovariša dr. Marjana Breclja,
podpredsednika Skupščine, in tri amandmaje poslancev našega zbora, ter sprejel
naslednje odločitve:
Pripombe zakonodajne-pravne komisije je odbor v celoti sprejel, tako stilistične, kakor tudi vsebinske pripombe, in sicer tiste, ki smo jih prejeli zjutraj
s pripombami zakonodajno-pravne komisije, na drugi strani v 4., predzadnjem
odstavku.
Nadalje je odbor pretresel amandma poslanca Franja Turka in glede tega
sprejel naslednjo odločitev:
Amandma tovariša Franja Turka se sprejme v naslednjem besedilu:
»2e ob sestavi občinskih proračunov za leto 1964 naj bi občinske skupščine,
v skladu z doseženo stopnjo družbenega razvoja občine, zagotovile sredstva,
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ki bodo potrebna v zvezi z izvajanjem nalog, nakazanih s tem priporočilom.«
Zadnji odstavek njegovega amandmaja se črta.
Amandma tovariša poslanca Turka bi prišel v zadnji redakciji priporočila
med predzadnjim in zadnjim odstavkom priporočila.
Glede amandmaja poslanca Štefana Brumca, je odbor odločil, da amandma
sprejme tako, da se na 3. strani zadnje redakcije priporočila v 2. odstavku —
in sicer v 5. vrsti za besedo »opravil« doda naslednje besedilo: »ter, da se
odpravijo nepotrebna potrdila, ki niso utemeljena v obstoječih predpisih,« tu se
postavi vejico in nadaljuje z besedilom, ki sledi v redakciji priporočila.
O amandmaju tovariša Adama Vahčiča je odbor sprejel naslednji predlog
zboru:
Glede zemljiške knjige odbor sodi, da bi bil ukrep preuranjen; sicer pa Dri
Izvršnemu svetu že deluje komisija, ki razčiščuje to problematiko.
Glede ostalega besedila amandmaja pa odbor ugotavlja, da je že zajeto v
tekstu priporočila.
Sugestijo tovariša dr. Marijana Breclja, podpredsednika Skupščine SRS,
odbor upošteva in predlaga, da bi se v zadnjem odstavku priporočila v 1. vrsti
za besedami »organi republiške in okrajne uprave« vstavilo naslednje besedilo:
»znanstveno raziskovalni zavodi in strokovne organizacije«, v nadaljevanju pa
ostane tekst: »naj nudijo prizadevanjem občinskih skupščin za zboljšanje dela
občinske uprave ustrezno strokovno pomoč«. S tem vstaljenim besedilom bi bil
tudi smisel izvajanja tovariša podpredsednika, poleg tega, kar je že v tekstu,
v celoti zajeto.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca zakonodajno-pravne
komisije, da pove mnenje.
Borut Bohte : Zakonodajno-pravna komisija se strinja s predloženimi
amandmaji in sicer poslanca Franja Turka, dalje amandmajem poslanca Štefana
Brumca, amandmajem poslanca Adama Vahčiča in sugestijo podpredsednika
Skupščine dr. Marijana Breclja v toliko, v kolikor je to pojasnil predstavnik
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter sprejema revidirani
tekst, kakor ga je podal predstavnik odbora, zato ne bi teh besedil ponavljal.
Zakonodajno-pravna komisija meni, da je sprejeto besedilo v skladu s pravnim sistemom in da je tudi v skladu z ustavo samo.
Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik Izvršnega sveta podati kakšno mnenje k predlogu priporočila? (Ne želi.) Ugotavljam, da je bil
amandma tovariša Franja Turka sprejet in vprašam tovariša Štefana Brumca
in Adama Vahčiča, če se strinjata z obrazložitvijo poročevalcev zakonodajnopravne komisije in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
(Se strinjata.) Glasovali bomo o predlogu priporočila v celoti, skupno z
amandmaji, ki smo jih sprejeli.
Kdor je za predlog priporočila, naj dvigne roko? (Vsi dvignejo roke.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je priporočilo
soglasno sprejeto.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah.
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Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je za svojega predstavnika v tej točki dnevnega reda določil dr. Branka Premroua. Prosim ga,
da poda obrazložitev predloga zakona.
Dr. Branko Premrou: Tovariši poslanci, tovarišice poslanke! Predlog
zakona predstavlja, lahko bi rekel, zaključen akt k uveljavljanju komunalnega
sistema na področju upravnih zadev.
V prvih povojnih letih je bil okraj temeljna politično-teritorialna enota in
je imel pomembno funkcijo v sistemu ljudske oblasti. Urejal je, operativno in
neposredno, važna vprašanja na vseh področjih družbenega življenja in opravljal večino upravnih zadev na 1. stopnji.
S temeljnim zakonom o gospodarjenju z državnimi gospodarskimi podjetji
in višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih iz 1950, se je začel
dotedanji ustavni red spreminjati. Ta zakon je uvedel novo obliko samouprave,
delavsko samoupravljanje. Uveljavil je sistem socialistične gospodarske demokracije kot temelj družbene in državne ureditve.
Ustavni zakon iz leta 1953 pa je postavil načela politične samouprave delovnih ljudi v občini in okraju in postavil ljudske odbore za temeljne organe
politične samouprave. Postavljeni so bili temelji za uvedbo komunalnega sistema
Pravni izraz komunalnemu sistemu, to je položaju in strukturi lokalne samouprave, pa je dal splošni zakon o ureditvi občin in okrajev ter njihovih organov
iz leta 1955, s spremembami in dopolnitvami v letu 1957. Občina in okraj sta
postala lokalni samoupravni organizaciji in hkrati del enotne družbene in politične ureditve Jugoslavije. Občina je temeljna celica tega enotnega organizma m
ji pripada upravljanje vseh družbenih zadev, ki niso po zakonu dane v pristojnost višjim enotam. Po tej ureditvi ostane tudi okraj družbenoekonomska skupnost, samostojna organizacija samouprave na teritorialni podlagi, namreč samouprava prebivalcev in skupnost občin. Vendar pa je občina postajala z urejanjem
in utrjevanjem komunalnega sitema vedno bolj temeljna družbeno-politična
skupnost občanov in temeljna družbeno-politična organizacija. Na občino so se
čedalje v večjem obsegu prenašale nove družbene naloge, med njimi tudi številne izvršilne in upravne zadeve. Okraji pa so postali predvsem drugostopni
organi v upravnih zadevah in vse bolj so prevzemali samo koordinacijske in
usklajevalne funkcije v razmerju do občin.
Tako sta zvezni in republiški zakon o pristojnosti občinskih in okrajnih
ljudskih odborov iz leta 1955, s spremembami in dopolnitvami iz leta 1957
in zvezna ter republiška uredba o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih
odborov iz leta 1957, prenesla z okrajnih ljudskih odborov na občinske ljudske
odbore številne in pomembne zadeve.
Nova zvezna in republiška ustava glede mesta in vloge občine v našem
političnem sistemu v bistvu ne prinašata nekih povsem revolucionarnih sprememb, temveč le utrjujeta že postavljene odnose in dajeta osnovo za nadaljnji
razvoj komunalnega sistema.
Za ta razvoj pa je bil potreben prenos pristojnosti z okrajev na obcme. lo
vprašanje deloma rešujeta zvezni in republiški zakon za izvedbo ustave, deloma
pa sta prepustila ureditev tega vprašanja posebnim zveznim m republiškim
predpisom.
„
Po določbah 12. člena zakona za izvedbo zvezne ustave so bile na splosno
prenesene vse upravne zadeve po zveznih predpisih od okrajnih na občinske
organe. Izjemoma so bile pridržane v pristojnosti okrajnih organov vse inspek-

296

Organizacijsko-politični zbor

cijske zadeve in pa zadeve s področja organov za notranje zadeve. Zadnje pa
samo začasno, dokler ne bo v 6-mesečnem roku z zveznim predpisom določeno,
katere od teh zadev ostanejo še naprej v pristojnosti okrajnih organov za notranje zadeve. Razen tega se s temi določbami pooblaščajo republike, da lahko
s svojimi zakoni določijo, katere zadeve nadzorstva nad zakonitostjo dela zavodov, ki so urejene v zveznih predpisih, se prenesejo na občinske organe
oziroma ostanejo še v naprej v pristojnosti okrajnih organov.
Naš republiški zakon o izvedbi ustave pa z določbami 16. člena na splošno
prenaša vse upravne zadeve po republiških predpisih od okrajnih na občinske
organe. Izjemno so bile pridržane v pristojnosti okrajnih organov inšpekcijske
zadeve, zadeve s področja organov za notranje zadeve in zadeve nadzorstva nad
zakonitostjo poslovanja zavodov, vse to pa samo začasno, dokler ne bo v 6-mesečnem roku z republiškimi predpisi določeno, katere od naštetih zadev naj bi
še naprej ostale v pristojnosti okrajnih organov.
Zvezni in republiški zakon o izvedbi ustave se tedaj deloma razlikujeta
in različno obravnavata vprašanje prenosa pristojnosti. Z izdajo zveznega zakona
o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih upravnih organov za notranje zadeve
na občinske upravne organe za notranje zadeve, je bilo to vprašanje v zveznem
merilu rešeno. Po določbah tega zakona so bile pridržane v pristojnosti okrajnih
organov za notranje zadeve upravne zadeve iz zveznih predpisov o gibanju
na meji in v obmejnem pasu, o lovu in ribolovu ter o setvi kultur v obmejnem
pasu, o prebivanju in gibanju tujcev, o potnih listinah in pa posamezne zadeve
o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih ter iz zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij in pravilnika za izvajanje zakona o državljanstvu. Torej so
tudi na področju notranjih zadev po zveznih predpisih ostale okraju razmeroma
zelo ozke pristojnosti.
Da bo vprašanje pristojnosti v smislu navedenih zakonskih določb urejeno
in da bo zadoščeno zakonu za izvedbo ustave, ki postavlja 6-mesečni rok za
dokončno ureditev vprašanja pristojnosti okrajev v upravnih zadevah, je treba
s tem zakonom, ki je predlagan, določiti katere od začasno pridržanih inšpekcijskih zadev, zadev s področja organov za notranje zadeve in zadev nadzorstva
nad zakonitostjo poslovanja zavodov po republiških predpisih ter katere zadeve nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov po zveznih predpisih naj
bi še v bodoče ostale v pristojnosti okrajnih organov.
Predlog zakona je bil sestavljen na podlagi predlogov republiških organov,
ki so predhodno vprašali tudi za mnenje okrajne organe in tudi občine. Vseh
navedenih zadev, ki naj bi še naprej ostale v pristojnosti okrajnih organov, je
ostalo razmeroma malo že zaradi tega, ker je bilo odločanje o zadevah na
I. stopnji že s samimi predpisi, ki so novejšega datuma, dano v pristojnost
občinskih organov.
Na področju notranjih zadev po republiških predpisih sploh ni zadev, ki
naj bi ostale v pristojnosti okraja. Na področju inšpekcij imamo v republiki
z republiškim predpisom urejeno samo urbanistično inšpekcijo. Urbanistična
inšpekcija je inšpekcija takega značaja, ki ni samo čista inšpekcija kot druge
inšpekcije, ki nastopajo nasproti državljanom in organizacijam, ampak je prej
strokovna služba okraja, organizirana za pomoč občinam, kot pa upravna inšpekcija, ki deluje samo na področju varstva zakonitosti. Zato bi tudi v bodoče
morala ta inšpekcija ostati še na okraju, predvsem ker ureja vprašanja širšega
območja neke regije in zato, ker je predvsem strokovna služba in šele v drugi
vrsti prava inšpekcija.
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Na področju nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov pridejo v poštev le trije primeri, ki naj bi ostali v pristojnosti okrajnih organov. Iz republiških predpisov je to primer nadzorstva nad zakonitostjo dela poklicnih gledališč. V Sloveniji imamo tri poklicna gledališča, vsa tri so namenjena nekemu
širšemu območju, ne samo območju občine, v kateri delajo. Zato je bilo mnenje
Izvršnega sveta, da nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja poklicnih gledališč
ostane še naprej v pristojnosti okraja. Iz zveznih predpisov pa je podobna pristojnost nadzorstvo dela založniških podjetij, založniških zavodov in drugih
organizacij ter oseb, ki izdajajo posamezne publikacije. Tudi tu gre za neke
širše stvari. Publikacija normalno ni namenjena samo občini, ampak širšemu
krogu čitalcev, gre tudi za urejanje vprašanj in razmerij med založniškim
podjetjem in avtorji in tudi tukaj je prevladalo mnenje, da naj bi to še naprej
ostalo v okraju, ker bi občina bila preozek teritorij za urejanje teh zadev, ki niso
namenjene samo občanom v eni občini. Tretji je primer nadzorstva nad zakonitostjo dela in aktov skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja
na območju mesta, ki je razdeljeno na občine. Ta primer v Sloveniji trenutno
ne prihaja v poštev, ker je to vprašanje tako v Ljubljani, kot v Mariboru zaenkrat urejeno. V Ljubljani ima namreč vsaka občina posebno komunalno
skupnost za svoje področje in seveda tudi sama nadzoruje zakonitost dela te
komunalne skpunosti. V Mariboru, kjer je samo ena komunalna skupnost, pa
opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo, po sporazumu prizadetih občin, občina
Maribor-Center. Kljub temu pa je bil ta primer vnesen v predlog zakona za
slučaj, če bi se to stanje spremenilo in če bi ne prišlo do sporazuma med
občinami.
Nadalje je bilo treba Upoštevati še tiste primere nadzorstva nad zakonitostjo
dela zavodov, v katerih je po posameznih republiških ali zveznih predpisih
dano to nadzorstvo ustanovitelju. Logično je, da mora tudi v takih primerih
ostati pravica nadzorstva okrajnim organom, če je okraj ustanovil zavod, tako
kot je dana npr. tudi republiški gospodarski zbornici, če je zbornica ustanovitelj
zavoda. Taka pristojnost obstoja npr. po odloku o vodstvu prosvetno-kulturnih
in znanstvenih zavodov. Podobna pristojnost je tudi v zakonu o muzejih. Nadzorstvo nad zakonitostjo dela muzeja, ki ga je ustanovil okraj, naj bi še naprej
opravljal okraj.
Predsednik Janez Hočevar: Odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov našega zbora je že dal pismeno poročilo k temu predlogu zakona in določil za svojega poročevalca Vlada Černeta. Prosim poročevalca, da
obrazloži mnenje odbora.
Vlado Černe: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine je na
svoji 8. seji, 26. 11. 1963, obravnaval in sklepal o predlogu zakona o pristojnosti
okrajnih organov v upravnih zadevah, ki ga je predložil Skupščini Socialistične
republike Slovenije Izvršni svet.
K obrazložitvi predloga zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih
zadevah so člani odbora zahtevali dopolnilno obrazložitev v zvezi s pristojnostmi
urbanistične inšpekcije in vprašanji nadzorstva nad zakonitostjo dela delovnih
organizacij, ki jih je ustanovila okrajna skupščina. Člani odbora so obrazložitev
predstavnika Izvršnega sveta sprejeli, zato po pooblastilu odbora predlagam
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zboru, da predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah
v načelu in v podrobnostih sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo o predlogu zakona
v načelu. Želi kdo razpravljati? Ce ne, prosim poročevalca zakonodajno-pravne
komisije, da pove mnenje komisije.
Borut Bohte: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno-pravna komisija se strinja s predloženim tekstom zakona. Popolnega besedila poročila k
predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v okrajnih zadevah ne bom
čital, ker je bilo zboru predloženo, poleg tega pa je predstavnik Izvršnega sveta
vse, kar je komisija zajela v svojem poročilu, še podrobneje zelo izčrpno opisal.
Predsednik Janez Hočevar: Predlagam, da preidemo na glasovanje
o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?-(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah soglasno sprejet.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 3. sejo Organizacijskopolitičnega zbora Skupščine.
(Seja je bila zaključena ob 16.30.)

ORGANIZACIJSKO - POIITIČNIŽBOR

4. seja
(26. decembra 1963.)
Predsedoval: Janez Hočevar,
predsednik Organizacij sko-političnega zbora.
Začetek seje ob 9.35.
Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 4. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci Franc Kočevar, Martin Košir, Joško
Lojen in Marjana Železnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Seji prisostvujeta kot predstavnika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične
republike Slovenije Majda Gaspari, član Izvršnega sveta in Drago Dolinšek,
republiški sekretar za industrijo.
Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 3. seje Organizacij sko-političnega zbora;
2. vprašanja poslancev;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev
v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti, in
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964.
Ima morda kdo kak spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu
redu? (Ne javi se nihče.) Če ne, menim, da se s predlogom strinjate in da je
predlagani dnevni red sprejet.
Zapisnik 3. seje našega zbora ste prejeli skupno z vabilom za to sejo. Ima
morda kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo predlagati
kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim,
da je zapisnik odobren in da ga lahko podpišem.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na vprašanja poslancev.
Poslanec Adam Vahčič je preko našega zbora v smislu določil začasnega
poslovnika stavil Izvršnemu svetu dve vprašanji, in sicer: zakaj ni bil sprejet
predlog kolektivov o ustanovitvi enega podjetja za distribucijo elektroenergije,
in vprašanje, ali se lahko sedaj združena podjetja samostojno združujejo v večja
podjetja oziroma v eno podjetje.
Vprašanji poslanca Vahčiča sta bili zboru poslani skupaj z ostalim gradivom.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta Draga Dolinska, republiškega sekretarja
za industrijo, da odgovori na postavljeni vprašanji.
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Drago Dolinšek: Na vprašanje poslanca Adama Vahčiča v zvezi z
ustanovitvijo več podjetij za distribucijo električne energije v Socialistični repuliki Sloveniji dajemo naslednji odgovor:
Letos v mesecu marcu je zvezna skupščina sprejela spremembe in dopolnitve zakona o elektrogospodarskih organizacijah. Z njim se postavljajo distribucijska podjetja na ekonomski račun, medtem ko so po prej veljavnem zakonu
gospodarila zgolj v okviru normativov stroškov, ki jih je Elektrogospodarska
skupnost SR Slovenije, tj. »ELES«, postavljala individualno za vsako od 16
takratnih podjetij. Gospodarjenje in delavsko upravljanje distribucijskih podjetij je bilo na ta način močno okrnjeno. Sele novelirani zakon je predvidel
takšno organizacijo razdeljevanja električne energije, ki omogoča sprostitev prizadevanj za neposredno delavsko upravljanje in bolj ekonomično poslovanje
na tem važnem področju gospodarske dejavnosti. V pripravljalnem postopku
za ustanovitev novih distribucijskih podjetij so bile skrbno preštudirane mnogemožnosti o teritorialnem obsegu in gospodarski moči novih podjetij. S temi
analizami so bila takratna distribucijska podjetja seznanjena, obravnavali pa.
so jih na skupnih sestankih tudi predstavniki distribucijskih podjetij in družbeno-političnih skupnosti.
Proučevanje novih pogojev je pokazalo, da prejšnja razdrobljena mreža
distribucijskih podjetij ne ustreza, ker bi ob nespremenjenih cenah električneenergije za potrošnike, prišla skoraj polovica podjetij v izgubo; če bi pa podjetja
hotela izravnati to izgubo z višjimi tarifami, bi prišlo do prevelikih razlik v
cenah električne energije med posameznimi področji. Drugo skrajnost pa je
predstavljala težnja, da bi se vseh 16 takrat obstoječih podjetij združilo v eno
samo. S tem bi se obstoječa distribucijska podjetja avtomatično spremenila v
obratne enote in bi praktično ohranili dotakratni način nestimulativnega obračunavanja stroškov po normativih, oziroma po internih obračunskih cenah. To
pa pomeni, da bi vsak obrat težil za tem, da bi dokazoval centralni upravi
upravičenost čim višjih stroškov, kar močno hromi borbo za zniževanje
stroškov.
Takšen nestimulativen sistem obračunavanja imamo še danes na področju
proizvodnje električne energije. Predstavniki elektrarn in gospodarstva Socialistične republike Slovenije, Hrvatske ter Bosne in Hercegovine si močno prizadevajo, da bo odpravljena takšna organizacija elektroproizvodnie z novim zakonom O elektrogospodarstvu, ki je v pripravi. Po drugi strani bi bilo delavsko
upravljanje v okviru enega samega distribucijskega podjetja okrnjeno. Udeležba kolektivov v upravljanju bi morala nujno biti urejena na zastopniški
način. S tem bi bila vsa najbolj tehtna problematika odmaknjena od kolektivov
samih. Edini ekonomski argument za enotno podjetje je bil v ugodnejšem
obračunu konic z Elesom. Toda tudi ta je odpadel s sprejetjem predpisov o
tarifnem sistemu, po katerem je obračun konic z elektrogospodarsko skupnostjo
enak, ne glede na število distribucijskih podjetij. Glede ostalih utemeljitev, ki
govore za enotno podjetje, kot so priprava sistematičnih analiz in študija perspektivnih potreb po električni energiji na posameznih območjih potrošnje, priprava internih standardov ter tipizacije opreme in materiala, proučevanje tarif
in merjenja električne energije, uvedba mehanografske tehnike za obračun potrošene električne energije, skupno projektiranje in podobno, pa je tudi neizpodbitno, da je možno to še v večji meri kot doslej opravljati v okviru poslovnega
združenja podjetij za distribucijo električne energije.
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V tem smislu je Izvršni svet Socialistične republike Slovenije dal distribucijskim podjetjem priporočilo, da v okviru svojega poslovanja take službe
čimbolj utrdijo. Za ostale variante, ki so računane s tremi do devetimi distribucijskimi podjetji, so izračuni pokazali, da je najugodnejša oblika šestih oziroma petih podjetij, pri katerih bi vsa distribucijska podjetja izkazovala pozitiven gospodarski rezultat. Po dosedanjih rezultatih poslovanja mnogih distribucijskih podjetij v drugem polletju letošnjega leta, nobeno od teh podjetij ni
pasivno, nasprotno, po podatkih poslovnega združenja distributivnih podjetij
bosta Ljubljana in Kranj imela za 100 milijonov, Celje pa za 30 milijonov
dinarjev več sredstev v skladih, kot bi jih dosegla bivša podjetja na istih področjih. Podjetja Maribor in Gorica pa sta približno na istem.
Določene težave je povzročalo vprašanje območij in vključitve dosedanjih
distribucijskih podjetij v nova. V vrsti obravnav o teh vprašanjih med predstavniki distribucijskih podjetij s predstavniki občin in okrajev je prišlo do
oblikovanja podjetij, kakršna so sedaj. Izvršni svet Socialistične republike Slovenije je v svojih odločbah upošteval te dogovore o konkretnem teritorialnem
obsegu novih distribucijskih podjetij. Glede nadaljnjega ekonomskega poslovanja novih distribucijskih podjetij je treba upoštevati, da ta podjetja doslej
niso mogla v celoti doseči učinka, ki jim ga omogoča njihova organizacijska
oblika, ker še niso do kraja izvedene reforme, ki jih predvideva novi zakon.
Distribucijska podjetja namreč še nimajo formiranih novih tarif, po katerih
bodo prodajala električno energijo svojim odjema'lcem, čeprav že od julija letos
kupujejo energijo po novih pogojih. Vendar so nove tarife že predložene zveznemu zavodu za cene v odobritev in je pričakovati, da bodo s 1. januarjem
distribucijska podjetja v naši republiki imela vse osnove za nadaljnje gospodarsko poslovanje. Te tarife upoštevajo v večji meri dejanske stroške distribucije in delujejo stimulativno na ekonomizacijo potrošnje, hkrati pa zagotavljajo
distribucijskim podjetjem bolj izenačene pogoje poslovanja.
Rezultat nove tarife za električno energijo bo takšen, da bosta distributivni
podjetji Ljubljane in Kranja, ki imata bolj koncentrirano potrošnjo, imeli v
letu 1964 za okoli 90 milijonov manj dohodka, distributivni podjetji Celje in
Gorica pa toliko več, ker imata bolj dispergirano potrošnjo. Podjetje v Mariboru
ostane približno na istem, ker se koncentrirana potrošnja v mestu v večji meri
izenačuje z dispergirano potrošnjo na podeželju kot pri ostalih distribucijskih
podjetjih.
Potemtakem ostane splošni nivo novih tarif za električno energijo v glavnem nespremenjen, vendar pa posamezne tarifne postavke v večji meri upoštevajo dejanske stroške za določeno potrošnjo, hkrati pa potrošnjo ekonomizirajo.
Kar zadeva drugo vprašanje, to je možnosti, da se posamezne poslovne enote
ločijo od sedanjih podjetij in priključijo drugim distribucijskim podjetjem,
moram pojasniti, da so take organizacijske spremembe mogoče v okviru obstoječih predpisov, se pravi s pristankom delavskih svetov prizadetih distribucijskih podjetij in občinskih skupščin.
Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanec Adam Vahčič zadovoljuje
z odgovorom?
Adam Vahčič: Se strinjam.
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Predsednik Janez Hočevar: Pred prehodom k naslednji točki dnevnega reda prosim navzoče poslance, da se k razpravi o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti,
kakor tudi k razpravi o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike
Slovenije za leto 1964, kot običajno, prijavijo z listkom, ki je na klopi ter da po
možnosti navedejo temo, o kateri bodo razpravljali. Seveda se vsak lahko prijavi
k razpravi tudi brez prijavnice.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov
družbeno-političnih skupnosti.
2e iz obrazložitve, ki jo je dal Izvršni svet Skupščine SRS k predlogu
zakona, je razvidno, da predlagani zakon še ni usklajen z načeli ustave. Obe
poročili, tako odborovo kot tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije, razlagata, da predlog zakona formalno še ni mogel biti usklajen z določbami nove
ustave, ker še velja zvezni zakon o proračunu in financiranju samostojnih
zavodov. Ta zakon je sicer že v revizijskem postopku, toda v tem kratkem času
še ni mogel biti usklajen z načeli nove ustave.
Izvršni svet Skupščine SRS je predlog zakona pismeno obrazložil. Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je določil članico Izvršnega sveta
Majdo Gaspari. Prosim jo, da da še ustno obrazložitev.
Majda Gaspari: Tovariši in tovarišice poslanci! Predloženi zakon o
določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti ureja, tako kot vsako leto, proračunsko financiranje v naši republiki za
leto 1964. Predlagana delitev, kot je razvidno že tudi iz priložene obrazložitve,
še ni usklajena z ustavnimi določili o delitvi dohodka med družbeno-političnimi
skupnostmi, ki določajo, da si občina kot temeljna .družbeno ekonomska skupnost, na osnovi zakona določenih virov in vrst dohodkov, samostojno določa
svoj dohodek in z njim tudi samostojno razpolaga. Občinam, ki ne morejo z
lastnimi sredstvi financirati svojih nalog in dela družbenih služb, zagotavlja
ustava pomoč republike. Usklajanje delitve dohodka med družbeno-političnimi
skupnostmi z ustavnimi načeli terja spremembo ustreznih predpisov in novo
metodologijo, ki bo spodbujala občine v prizadevanju za dvig družbene produktivnosti dela in narodnega dohodka in omogočala združevanje sredstev za
izvajanje skupnih družbenih nalog. Taka metodologija pa terja temeljit študij.
Predloženi zakon o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov
pa ostaja v okvirih še vedno veljavnega zveznega zakona o proračunih iz leta
1959, ki je v revizijskem postopku, ni pa še bil spremenjen. Predlagana delitev
upošteva splošno težnjo, naj se proračunska potrošnja razvija skladno s splošnim
gospodarskim razvojem in temelji na oceni realizacije proračunskih dohodkov za
leto 1963 in predvidenih gospodarskih uspehov v naslednjem letu. Na tej
osnovi se ocenjuje, da bodo bruto proračunski dohodki v letu 1964 dosegli
višino 96 555 milijonov in da bodo porasli nasproti letošnjemu letu za 14 %.
Ta porast je ocenjena realno in bo zasnovana na opravljenem delu in prometu.
To potrjuje že letošnja realizacija proračunskega prispevka iz osebnega dohodka, ki je bila zaradi doseganja večjih proizvodnih uspehov presežena glede
na planska predvidevanja v gospodarstvu za 19%, izven gospodarstva pa za
16%, in pa dejstvo, da je ta vir prevladujoč v skupini dohodkov, ki se dele
med posamezne družbeno-politične skupnosti, saj predstavlja okoli 75% teh

4. seja

303

sredstev. Vsi ostali dohodki tvorijo le 25 % in torej ne morejo v večji meri
vplivati na realizacijo dohodkov v tej skupini.
Tudi posebni, tako imenovani nedeljivi dohodki, ki bodo nasproti letošnjemu
letu porasli za 12%, so ocenjeni realno in upoštevajo prizadevanja za znižanje
nekaterih davščin, na primer v. obrti, gostinstvu, kmetijstvu in za dvig realnega
življenjskega standarda. Pri realizaciji dohodkov v tej skupini ne bi smeli
dopustiti prehitro in nenormalno rast tistih virov, ki zadevajo standard delovnega človeka. Tu je treba posebej omeniti davčno politiko do zasebnih kmetijskih proizvajalcev in obrtnikov, ki smo ji letos posvetili veliko pozornosti in jo
bomo izvajali tudi v naslednjem letu.
Pri obdavčenju zasebnih kmetijskih proizvajalcev smo težili k enotnejšemu
sistemu obdavčenja v vsej republiki, ki naj bi slonel na delovnih pogojih in
proizvodnih zmogljivostih. Predlagani so bili štirje okoliši, ki se medsebojno
razlikuje glede na možnost uporabe agrotehničnih ukrepov, doseganja večje
proizvodnje in tržnosti. Davčna obremenitev se določa tako, da se zmanjšujejo
obveznosti kmetov v dveh višinskih okoliših in povečujejo tistim v ravninskih
krajih. Na ta način se izboljšujejo življenjski pogoji kmetom v višinskih krajih,
v globalu pa se dosega enak nivo, kot pri prejšnjem sistemu obdavčenja.
Upoštevajoč vse tri vire iz obdavčitve zasebnih kmetijskih proizvajalcev,
dohodnino, občinsko doklado in del občinske doklade iz kmetijstva, se predvideva porast nasproti letošnjemu letu v višini 2 %. Pri tem je že predvideno,
da bodo družbene kmetijske organizacije odkupile v naslednjem letu okoli
20 000 ha zemlje od zasebne posesti.
Tudi pri obdavčitvah tako imenovanih ostalih poklicev bomo nadaljevali
politiko realnega obdavčenja glede na proizvodne in tržne pogoje, ki jo je
skupščina začrtala že za letošnje leto in se je pokazala kot uspešna, čeprav zaradi
zapoznelosti v postopku še ni bila povsod dosledno uresničena. Večji rezultati
te politike bodo vidni šele v naslednjem letu. Toda glede na to, da se na primer
pri proizvodni obrti plačuje davek za nazaj, bodo ti uspehi pokazali konkreten
finančni učinek šele v letu 1965. Zato za naslednje leto predvidevamo, da bo
dohodek iz tega vira nekoliko nižji od letošnjega.
Predloženi zakon razmejuje proračunska sredstva iz skupnih virov med
okraji in republiko. Ta razmejitev pa se določa na ta način, da od realiziranih
bruto proračunskih dohodkov v višini 96,5 milijarde odštejemo udeležbo zveze,
ki znaša 8445 milijonov in še 3762 milijonov za kritje skupnih družbenih obveznosti naše republike, ki vključujejo financiranje ljudske milice, škode na cestah
I. in II. reda, izdatke za spremenjeno funkcijo Skupščine itd. Preostali del proračunskih sredstev v višini 84 384 milijonov pa se razdeli med družbeno-politične
skupnosti v republiki. Pri delitvi teh sredstev je treba upoštevati, da bodo v
naslednjem letu porasli proračunski dohodki republike nasproti letošnjemu letu
za 8,2 % — pri tem seveda niso všteta sredstva za kritje splošnih družbenih
obveznosti — dohodki okrajev pa v povprečju za 10,8 °/o, medtem ko bo povečanje v posameznih okrajih različno zaradi upoštevanja vsote realiziranih dohodkov in težav manj razvitih področij. Tako se bodo povečali proračunski
dohodki celjskega okraja za 10,9 %>, mariborskega za 10,8, ljubljanskega za 9,7
in koprskega okraja za 9%. Ta porast proračunskih dohodkov je upoštevan
v 1. členu predloženega zakona, ki določa udeležbo okrajev pri skupnih virih
dohodkov, doseženih na njihovem območju. Po istem ključu so okraji udeleženi
tudi pri tistem delu sodnih taks, ki prapadajo proračunu.

304

Organizacijsko-politični zbor

V 3. členu določa zakon, da pripada vsaki občini najmanj 28 °/o dohodkov
iz skupnih virov, doseženih na njenem območju, kar bodo morale upoštevati
okrajne skupščine, ko bodo v sodelovanju z občinskimi skupščinami določale
udeležbo posameznih občin pri skupnih dohodkih, ki pripadajo okraju. Zvezni
zakon o proračunu določa, da se šteje doklade iz kmetijstva v višini 2372 milijonov za skupni vir dohodka in obvezuje republiko, da jih razdeli po enotnih
merilih na posamezne okraje. Pri razdelitvi teh sredstev so doslej služile za
osnovno stopnjo glede na katastrski dohodek. Toda glede na to, da je katastrski dohodek doživel velike spremembe tako glede višine kot tudi notranje
strukture, je prenehal biti enotno merilo za razdelitev navedenega zneska.
Z določitvijo že omenjenih štirih okolišev, ki naj pripomorejo k realnemu
in enotnemu obdavčenju zasebnih kmetijskih proizvajalcev glede na doseženo
proizvodnjo in tržnost, postaja občinska doklada sama enotno merilo tudi za
zajemanje obveznega dela te doklade. To omogoča, da se letos, za razliko od
prejšnjih let, predpiše enotna udeležba okraja pri tistem delu občinske doklade
kmetijstva, ki predstavlja skupni dohodek. V tem smislu je zasnovan četrti
člen predloženega zakona, ki določa, da se šteje 46 %> občinske doklade od
kmetijstva za skupen vir dohodka na območju okraja. Ta odstotek krije znesek,
ki je določen z zveznim zakonom o proračunu.
Tovariši in tovarišice poslanci, s tem sem opozorila na osnovne značilnosti
predloženega zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov
družbeno-političnih skupnosti. V imenu Izvršnega sveta predlagam Organizacijsko-političnemu zboru Skupščine SRS, da zakon sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: O predlogu tega zakona je razpravljal
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, ki je predložil tudi pismeno poročilo.
Prosim poročevalca tega odbora tovariša Frana Turka, da da še ustno
poročilo.
Franjo- Turk : Odbor je o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev
v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti obširno razpravljal
in je na osnovi tega izdelal poročilo, ki je bilo poslano vsem članom Organizacijsko-političnega zbora.
V razpravi je odbor, kot je bilo danes na tem mestu že poudarjeno, ugotovil,
da predlagani zakon ni usklajen z ustavnimi določili o delitvi dohodka med
družbeno-političnimi skupnostmi, vendar je pri tem upošteval stališče, da je
zakon o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov iz leta 1959 ostal
še v veljavi in je bilo zato nujno potrebno zadržati sedanji sistem delitve
skupnih dohodkov. Glede na pomembnost tega problema je odbor smatral, da
je potrebno še intenzivneje delati na reviziji obstoječega sistema in na pripravi
takega, ki bo pomenil čimprejšnjo realizacijo ustavnih načel. Zato bodo potrebne
obširne in temeljite analitične študije vseh pogojev, ki jih izvedba ustavnih
načel tudi zahteva.
Predlog zakona zagotavlja občinam najmanj 28% dohodkov iz skupnih
virov, doseženih na območju občine. Tako zagotovljena proračunska sredstva
bodo po mnenju odbora zagotavljala izvrševanje res samo najosnovnejših obveznih funkcij občine, vso ostalo proračunsko potrošnjo, ki se nanaša na delovanje številnih družbeno-političnih organizmov, in ki je prav tako nujna, pa
bo mogoče uresničiti samo s skrajnim varčevanjem in z izvajanjem zelo skrčenih
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programov. Zato bo po mnenju odbora potrebno maksimalno prizadevanje za
res smotrno trošenje proračunskih sredstev.
Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, od katerih
se prvi nanaša na naslov predloga zakona, ki naj se glasi »zakon o določitvi
udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti« in
drugi na 5. člen, kjer naj se besedilo »s tem datumom« nadomesti z besedilom
»s 1. januarjem 1964«.
Po pooblastilu odbora predlagam zboru, da zbor sprejme predlog zakona
o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih
skupnosti.
Predsednik Janez Hočevar: K predlogu zakona je dala svoje mnenje
tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine. Pismeno poročilo ste že prejeli.
Komisija predlaga amandma, in sicer, da se v naslovu predloga zakona in v
1. členu izraz »družbenih političnih skupnosti« nadomesti z izrazom »družbenopolitičnih skupnosti«. Zaradi večje jasnosti komisija tudi predlaga, da se v
drugi vrsti 5. člena besedilo »s tem dnem« nadomesti z besedilom »s 1. januarjem 1964«.
Ali želi poročevalec Zakonodajno-pravne komisije Skupščine podati še ustno
poročilo? (Ne.)
Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Besedo ima poslanec inž. Marko
Kržišnik.
Inž. Marko Kržišnik: Tovariši in tovarišice! O delitvi bi želel govoriti
samo toliko, kolikor o tem sistemu sploh še velja govoriti. Če namreč vsi čakamo
na nov sistem in pravimo, da sedanji ni usklajen z ustavo, potem je tudi vprašanje, kaj lahko o sedanji delitvi še rečemo. V glavnem lahko samo obnovimo
zgodovino teh razprav in položaj, v katerem smo. Morda tudi to v neki meri
koristi sestavlj alcem novega zakona.
Pri obravnavanju primarne delitve sedaj lahko ugotovimo, da si zveza prva
zagotovi svoj delež, nato še republika, nakar se praktično začne diferenciacija
pri delitvi med okraji. Okraji imajo v delitvi zelo različno udeležbo. Npr. ljubljanski okraj dobi od vseh deljenih dohodkov 50 "/o, koprski menda 65 '%>, mariborski pa nekje v sredini s 56 %>. Zakaj je ravno tako, je zelo težko reči. Ze
več let nazaj vedno vzamemo za osnovo dohodke preteklega leta in na tej
podlagi nato razpravljamo o tem, za kolikšen odstotek se naj ti dohodki povečajo; ali vsem okrajem enako, ali damo več sredstev razvitim ali več nerazvitim;
ta razprava pa ni oprta na nobene objektivne osnove.
Kljub temu, da že nekaj leta govorimo o potrebi objektivizacije delitve
proračunskih sredstev, doslej še nismo uspeli dognati, kaj sploh je objektivizacija. Proračunski dohodki so v glavnem namenjeni za zadovoljevanje potreb
šolstva, zdravstva, uprave; se pravi za izvrševanje oblasti in za delovanje
družbenih služb. Ta minimum potreb mora biti zadovoljen. Ce izračunamo ta
minimum potreb na primer v našem okraju in pri tem upoštevamo vse ustvarjene dohodke, ki so ostali po odvzemu deleža zveze in republike, v sedmih
občinah ni več kritja za zadovoljitev teh osnovnih proračunskih potreb. To
pa obenem pomeni, da moramo odvzeti dohodke močnejšim občinam, če hočemo
zagotoviti normalno poslovanje slabše- razvitim občinam. Ce bi v našem okraju
določili za občine udeležbo na dohodkih v višini 29°/o, ki se uveljavlja v nekaterih drugih okrajih in ki naj zadovolji minimum funkcionalnih izdatkov občin,
20
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potem bi pri nas samo 4 občine ostale pri osnovni delitvi, vseh ostalih 11 občin
pa bi morali podpirati z dotacijami. Zato menim, da je pri delitvi dohodkov
med okraji in občinami zelo važno poudariti to, da imamo v Sloveniji 4 okraje
in s tem 4 različne sisteme. Ob tem se postavlja vprašanje, kako ustrezno
določiti delež posamezne občine v okviru enega okraja, ko ni mogoče uporabiti
niti približno enakih meril v različnih okrajih. V mariborskem okraju imamo
na primer vse občine razdeljene v 3 grupe: prva dobi 51 % vseh deljivih dohodkov, druga 41 %>, tretja grupa pa 29 %>. V teh treh osnovnih grupah, ki so
določene na osnovi ustvarjenega narodnega dohodka na prebivalca, smo v
zadnjih treh letih naredili samo en premik, tako da je iz grupe z 41 % ena
občina prešla v grupo z 51 °/o. V celjskem okraju razpravljajo z vsako občino
posebej in menda določajo udeležbo glede na naloge, ki jih mora občina opraviti. V ljubljanskem okraju; če je letos še tako kot je bilo lani, je vsem občinam
zagotovljena najprej enaka udeležba v dohodkih, k tej pa nato ustanovljen
nekakšen medobčinski sklad, s katerim pokrivajo vse razlike in dotacije. Tak
položaj utemeljuje zahtevo, da tudi pri delitvi proračunskih sredstev pridemo
do nekega sistema, kot smo prišli do njega na primer pri delitvi dohodka
v gospodarskih organizacijah, pa tudi v družbenih službah.
Proračun financira obsežno področje družbenih služb, jim daje denar in s
tem reže kruh. Na osnovi tako dodeljenih sredstev pa nato dobivajo svoje
materialno vsebino pravilniki o delitvi dohodkov, glede katerih si nekatere
službe oziroma zavodi predstavljajo, da so sicer odlično izdelani. Tako imajo
na primer gledališča ali šole precej temeljito urejena merila za notranjo delitev.
Nagrajevanje po delu pa se uspešno uveljavlja celo v tistih službah, pri katerih
smo včasih dvomili, če je mogoče meriti njihovo učinkovitost.
Pri nas v Mariboru je na primer gledališče sestavilo pravilnik, o katerem
so govorili, da je eden najboljših. Predvideli so v njem razna merila za delitev
na stalni in gibljivi del, ko pa so dobili denar, so ta pravilnik spravili v predal,
ker ni bilo denarja, da bi nagrajevali po delu. Sredstev je gledališče dobilo
komaj za kritje osnovnih prejemkov. To pa se dogaja zaradi tega, ker se sredstva
iz proračunov dodeljujejo posameznim družbenim službam brez kakršnih koli
objektivnih meril.
Sicer se da razpravljati, ali je res povsem tako kot sem povedal ali ne,
vendar v glavnem drži, da vse družbene službe gradijo svoj sistem delitve na
podlagi sredstev, ki so dodeljena brez objektivnih meril.
V pripravah za nov proračunski sistem oziroma za zakon, ki naj bi jasno
določil funkcijo proračuna in občinam omogočil z lastno prizadevnostjo ustvariti
večje dohodke, bi rad opozoril še na problem, ki se že nekaj let pojavlja ob
sestavljanju proračunov.
V planiranju osebnih dohodkov v gospodarstvu predvidevamo vsako leto
znatno povečanje dohodkov. Tako tudi za naslednje leto predvidevamo, da bo
gospodarstvo za 19% povečalo osebne dohodke. Na podlagi prispevka, ki se
steka v proračune pri takem povečanju dohodkov, so sestavljeni vsi proračuni:
republiški, okrajni in občinski; pa tudi zvezni proračun je pri tem precej
udeležen. Pri realizaciji 19% povišanja prejemkov v gospodarstvu so proračuni večji za okrog 8 do 9 %. V proračunskih sredstvih pa je zopet najmanj
70 '% denarja, ki se pretoči v plačni sklad.
Ko smo postavili v plan 19% povečanje osebnih dohodkov v gospodarstvu,
smo istočasno tudi že skoraj pribili, da se bodo v negospodarskih dejavnostih,
v upravi in v družbenih službah, plače povečale za 9 ali 8 % .Lansko leto smo tu
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še ostreje zarezali in smo pri 18% povečanju osebnih dohodkov v gospodarstvu, predvideli samo 6fl/o povečanje plač v upravi in družbenih službah.
Ce leto za letom tako nadaljujemo, potem ni treba dolgo ugotavljati, zakaj
pride do takega razvrednotenja poklicev v družbenih službah in ni čudno, če
nihče noče v upravno službo. Ce je nekdo na primer lansko leto prišel še ob
enakih prejemkih z enako kvalifikacijo v upravno službo, so čez tri leta njegovi
prejemki že vsaj 30—40 °/o manjši kot so za enak poklic v gospodarstvu. Menim,
da bi pri osebnih dohodkih morali imeti zelo resen odnos do vsakega dela,
če hočemo izdelati ustrezen sistem delitve dohodka po delu. Ne mislim, da je
treba v celoti upoštevati pripombe prosvetnih delavcev, ki so običajno najbolj
vneti pri debatah o višini prejemkov in že 10 let govorijo, da so podcenjevani,
da se njihovo delo ne prizna in da so premalo plačani; toda če upoštevamo
podatke, ki so razvidni za upravne službe, pa moramo priznati, da je to problem,
katerega rešitev se zavlačuje iz leta v leto.' Če gospodarstvo, ki ima zaposlenih
■V4 vseh aktivnih prebivalcev, vzame en tempo naraščanja dohodkov, negospodarstvo in družbene službe in vse kar spada zraven, pa popolnoma drugega
in to za polovico nižjega, potem je popolnoma jasno, da mora priti do položaja,
v katerem je treba nekaj storiti. Prav zaradi tega smo prišli s proračunom
že v dokaj čuden položai.
Pred nekaj leti, vsaj analize za naše področje kažejo tako, je bilo v proračunih še precej denarja za negospodarske investicije, saj se je iz proračunov
še zelo močno podpiralo razne organizacije, telesno vzgojna in podobna društva
— skratka: s tem denarjem se je dalo nekaj narediti. Ponekod, vsaj v zaostalih
občinah, so s proračuni poskušali celo voditi neko gospodarsko politiko. Danes
ima v našem okraju od 15 občin samo še občina Center (predvsem zaradi velike
koncentracije trgovin) v proračunu znatnejši delež za negospodarske investicije.
Vse ostale so že v lanskem letu ostale brez kakršnegakoli denarja preko deleža,
potrebnega za funkcionalne izdatke. V letošnjem letu občine planirajo materialne izdatke v glavnem na lanski ravni brez vsakega povečanja. Vsa povečanja
proračunov nameravajo usmeriti v plačni sklad. Po osnovni razdelitvi proračunskih dohodkov se tako pokaže, da so občine malenkostno povečale osebne
dohodke v prosveti, kulturi in upravi; materialne izdatke pa so pustile na
ravni prejšnjih let. Seveda potem malo čudno izgleda, ko pride tak proračun
na zbore volivcev.
Sedaj je res prišlo do tega, da kljub dobri volji in kljub temu, da smo
sprejtii občinske statute, v katere smo zapisali, da morajo imeti zbori občanov
čim več vloge pri vsakem odločanju in programiranju v občini — ne more nihče
nič storiti. Pri tem je popolnoma vseeno, kdo odloča o tem, v kakšne namene
bodo šla sredstva proračuna, ker za nadaljnjo razdelitev nič ne ostane. Pri tem
ni mogoče izpolniti niti najbolj minimalnih zahtev zborov občanov. Proračun
verjetno niti ni tej funkciji namenjen. Poudarjam le, da imamo v mestu celo
vrsto skladov, ki delujejo poleg proračuna, istočasno pa je tudi res, da v
večini podeželskih občin; v našem okraju v 7 občinah; skoraj nimajo skladov.
Nimajo družbenega investicijskega sklada, ker ni industrije; stanovanjski prispevek je malenkosten; pa tudi vsi ostali skladi so majhni.
Pričakujem, da bo ta zbor razpravljal o novem zakonu; če bo republiški,
potem ga bo organizacijsko-politični zbor tudi sprejemal. Takrat bomo resnično
morali postaviti čvrstejša načela proračunske delitve. V preteklih letih, ali vsaj
lansko in letošnje leto, ko sem pri tem sodeloval, smo delitev opravili v glavnem
s predpostavko, da glede delitve ni ustreznega sistema, marveč gre za dogovor,
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in sicer takšen, ki nam bo omogočil, da bomo lahko še eno leto s temi proračuni
vzdržali. Prepričan sem, da lahko le z zakonom pridemo do čvrstejšega proračunskega sistema, ki bo vsaj v osnovi imel podobne značilnosti, kot jih ima vsa
današnja politika v gospodarstvu in v zavodih, ki poslujejo po načelih gospodarskega računa.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Joško Saksida.
Joško Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci!
Nameravam razpravljati predvsem o tem, kako sistem delitve proračunskih
sredstev vpliva na tempo uresničevanja ustavnih načel o mestu in vlogi družbeno-političnih skupnosti, predvsem pa komune.
Mislim, da izražam mišljenje nas vseh, če rečem, da smo bili potem, ko
smo prebrali v 1. odstavku tega zakona besedilo o določitvi udeležbe okrajev
v skupnih virih dohodkov, vsi presenečeni, ker smo pričakovali, da bo eden
prvih predpisov, ki jih bo Izvršni svet predlagal Skupščini za uskladitev z
ustavo, tisti predpis, ki naj zagotovi, da bi komune dobile sredstva neposredno
od republike. S tem bi se komunam omogočilo, da hitreje uresničujejo svoje
naloge o novi ustavni ureditvi.
Predstavnik Izvršnega sveta je poročal o razlogih, ki so narekovali, da smo
za leto 1964 ostali pri starem načinu delitve proračunskih sredstev. Pri tem je
govoril o težavah, o zapletenosti, o velikem številu elementov, ki jih je treba
obdelati, da bi se prišlo na nov sistem. Vendar se mi dozdeva, da za nas, ki
izhajamo iz komun, ti razlogi niso dovolj preprečljivi; mislim pa, da bi bili še
manj prepričljivi v naslednjem letu. Kljub temu, da danes komuna opravlja
naloge, katere ji je naložila nova ustava, bo dobila le proračunska sredstva,
ki jih -bo razdelil okraj. S tem v zvezi se pojavlja vprašanje skladnosti predpisov.
Ko smo na zadnji seji našega zbora sprejeli zakon o pristojnosti okrajnih
upravnih organov in ko smo prebrali še pristojnosti okrajnih upravnih organov
v upravnem postopku, smo videli, da v teh novih pristojnostih, ki jih je okraj
dobil, ni pristojnosti, da razdeljuje proračunska sredstva. Zato sklepam, da je
tu podana neskladnost. Ce bi se sedaj pred nas postavilo vprašanje, da damo
svoje mišljenje ali amandma k ustavi, bi bil naš amandma v tem, da naj bi
predpis o usklajevanju predpisov z ustavo ne predvideval roka dveh let, temveč
krajši rok!
V novi ustavni ureditvi naj bi okraj le usklajeval odnose med komunami.
S tem v zvezi se sklicujem na odgovor tovariša Kardelja, ko mu je bilo zastavljeno vprašanje, kakšna merila naj se jemljejo v poštev takrat, ko se določa
razmerja sredstev, ki naj jih imajo družbeno-politične skupnosti. On je takrat
dejal, da mora biti osnovno merilo za delitev sredstev med družbeno-političnimi
skupnostmi funkcija določene družbeno-politične skupnosti v našem sistemu.
Menim, da je vloga komune zelo jasno odrejena, da pa je v položaju, ko ji
okraj določa obseg proračunskih sredstev, zelo vprašljivo, če bo delitev izvedena v takem smislu, kot ga nakazuje tovariš Kardelj.
Izhajajoč iz naših razmer sem prepričan, da leta 1964 v obstoječem sistemu
delitve naša komuna ne bo v takem položaju, v kakršnem bi morala biti.
119. člen naše republiške ustave namreč pravi, da ima okraj za opravljanje
svojih nalog lastne dohodke, ki se določijo z zakonom. Naslednji odstavek pa
pravi, da občine zagotavljajo okraju sredstva za opravljanje nalog, ki mu jih
zaupajo.
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Da bi skrajšal razpravo, predlagam, da današnji zbor z vso resnostjo
sprejme sklep, s katerim naj naloži odboru za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov, da v svojem programu dela odločno postavi nalogo koordiniranja
dela za spremembo proračunskega sistema, to nalogo stalno spremlja in poskrbi,
da pristojni republiški organi med letom poročajo o tozadevnih pripravah,
da ne bodo tudi ob koncu leta 1964 in pri obravnavi predloga proračuna za leto
1965, predstavniki Izvršnega sveta še vedno zatrjevali, da je zaradi zamotanosti
in drugih težav bilo nemogoče preiti na nov sistem.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Vlado Cerne.
Vlado Cerne: Tovarišice in tovariši poslanci! Govoril bom o problemu,
o katerem sta govorila že oba predgovornika. Želim pa v svoji razpravi opozoriti
še na konkreten položaj, ki izhaja iz tega delitvenega sistema in podpira zahtevo,
da ga je treba z vso resnostjo v letošnjem letu rešiti, ker bo sicer v taki obliki
v prihodnjem letu velika ovira prizadevanjem, da naše komune dosežejo višjo
stopnjo razvoja. V obrazložitvi zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih
virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti, je poudarjeno, naj občinam pripadajo dohodki v sorazmerju s sredstvi, ustvarjenimi na njihovem območju.
To načelo je tudi v skladu z našo republiško in zvezno ustavo. Povsem se strinjam, da tega načela v letošnjem letu nismo mogli v praksi izvesti prav glede
na to, da zakon o proračunih še ni spremenjen. Vendar domnevam, da smo kljub
temu šli na objektivno oceno pri delitvi sredstev med družbeno-politične
skupnosti. Ta neobjektivna ocena je predvsem v tem, da že v delitvenem instrumentu delimo sredstva z različnimi odstotki in da ne izkazujemo dotacije
tistim družbeno-političnim skupnostim, katerih dohodki niso zadostni za kritje
zakonskih obveznosti. Ker se tak način prenaša od republike na okraje, kasneje
pa še med okraje in občine v še bolj ostri obliki, menim, da bi bilo prav, če
enkrat jasno pokažemo, kateri okraji s svojimi dohodki lahko zadovoljujejo
svoje zakonite obveznosti, ob tem pa navedemo, kakšne dotacije dobivajo tisti,
ki tega ne zmorejo. To želim poudariti predvsem zaradi tega, da bi že enkrat
prešli na objektiviziranje stanja v našem proračunskem sistemu.
Ce bi hotel še konkretno obrazložiti, kako izgleda ta delitveni sistem od
zveze, republike, okraja do občine, bi dobili zelo porazno sliko. Samo za našo
občino navajam tele osnovne podatke: Pri 16% povečanju deljivih dohodkov,
ki dejansko predstavljajo 70 "/o vseh proračunskih dohodkov, zveza ob prenašanju določenih obveznosti na republike povečuje svoje proračunske dohodke
za 16%. Ker zveza prenaša na republiko pristojnosti, je republika primorana
svoje dohodke povečati in jih ta povečuje nasproti lanskemu letu za 23 %. V
zadnjem času govorimo o zelo zmanjšanih pristojnostih okraja in zelo velikih
povečanjih pristojnosti občin, pa kljub temu povečujemo okrajne proračune za
16%. Občini pa pri 16% povečanju skupnih dohodkov ostane za zadovoljitev
vseh lastnih proračunskih izdatkov le za 10 %. To se pravi, da pri povečanju pristojnosti znižujemo udeležbo občine v skupnih dohodkih, povečujemo udeležbo
okraja pri zmanjšanih pristojnostih, povečujemo dohodke zveze pri zmanjšanih
pristojnostih, medtem ko moramo udeležbo republike pri povečanih pristojnostih
temu ustrezo povečati.
Ker morajo občine zbrati svoja sredstva iz tistega dela proračunskih dohodkov, ki so izključno občinski, je razumljivo, da bodo morale lokalne davščine
znatno povečati, če bodo hotele zadovoljiti vse tiste izdatke, ki so zakonito
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določeni. Ko sem pregledoval vire dohodkov, sem med drugim opazil, da v
predvidenih virih dohodkov znižujemo le dohodke od samostojnih poklicev
in to znatno. Od lanskoletnih 100 °/o gremo v letošnjem letu pri dohodnini na
93 % in pri občinski dokladi celo na 77 %. To pa so ravno tisti dohodki, od
katerih je precej odvisno gibanje občinskih proračunov. Ko sem poskušal podrobno analizirati vzroke za to, sem ugotovil, da so med objektivnimi vzroki tudi
nekateri subjektivni. Gre namreč za to, da smo v lanskem letu šli že zelo široko
v to, da samostojne poklice v čimvečji meri pavšaliziramo, da jih postavimo
v objektivni položaj: več ko ustvariš, več imaš. To se je nanašalo predvsem
na samostojne poklice v uslužnostni obrtni dejavnosti. Medtem pa imamo v
proizvodni obrtni dejavnosti določeno težnjo, ki ni v skladu z našimi načeli.
Imamo namreč primere, da se pojavljajo vsak s svojo registracijo obrti mož,
žena in sin. Vsi trije imajo enako obrt, vsi trije imajo eno proizvodno orodje
in vsi trije opravljajo obrt v enem prostoru. Ali v treh izmenah ali v eni, mi ne
vemo. Gre samo za to, da je progresivna obdavčitev samostojnih poklicev povzročila, da so se odločili, da v družini obrt razdelijo oziroma skupni dohodek,
ki ga je prej ustvarjal družinski poglavar, razdelijo na tri člane družine.
Ko sem za 8 takih samostojnih poklicev pregledoval podatke, sem ugotovil,
da smo v našem proračunu v lanskem letu pri 8 obrtnikih izgubili preko
2,5 milijona din davka samo s tem, ko smo dali registracijo družinskim članom
obrtnikov. Nisem nameraval tega navesti zato, ker bi bil v kakršni koli obliki
proti urejanju položaja našega obrtništva; se pa zavzemam za to, da se pri
sestavi novega zakona o obrtni dejavnosti te probleme upošteva in da se
uredi obdavčenje samostojnih poklicev tako, da bo na eni strani stimuliran tisti,
ki bo obrt opravljal, na drugi strani pa naj družba od samostojnih poklicev
tudi dobi tisto, kar ji gre.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Jože Eržen.
Jože Eržen: Tovarišice in tovariši! Ker so že trije predhodni govorniki
obravnavali to, o čemer sem želel razpravljati, se bom čisto na kratko dotaknil
samo še nekaterih vprašanj.
Menim, da ugotovitev, ki je podana v obrazložitvi, namreč da se proračunski dohodki dvigajo v skladu z razvojem, lahko velja samo za celoto, ne
velja pa za temeljne družbene skupnosti, za komune. To povem uvodoma zaradi tega, ker bom iz tega izhajal tudi pri nadaljnjem izvajanju.
Dejstva, ki so jih že predgovorniki obrazložili, kažejo, da se proračuni
občin iz leta v leto čedalje bolj zožujejo na plačevanje oseb, ki so zaposlene
pri izvajanju tistih funkcij, ki jih ta družbena skupnost financira, to je uprave
in družbenih služb. Vsi ostali izdatki: materialni, za investicije, za komunalne
naprave itd., ki naj bi se tudi deloma financirali iz proračuna, se stalno zmanjšujejo. Ta pojav kaže, da je proračunski sistem v zagati.
To smo že pred tremi leti ugotavljali, vendar ne gre samo za to, da je
položaj glede financiranja razmeroma težaven, gre tudi za način, za sistem.
Pred nekaj leti, ko smo začeli razpravljati o novem sistemu proračunskega
financiranja, smo rekli nekako takole: če je komuna temeljna družbena skupnost, ki naj poleg delovnih organizacij v osnovi pospešuje razvoj na določenem
območju, mora biti glede svojih sredstev, ki jih iz gospodarstva dobiva, vezana,
na razvoj in naj v skladu s tem razvojem tudi razpolaga s sredstvi, s katerimi
bo zagotavljala funkcioniranje družbenih služb. Način, ki se že 15 let drži
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pri proračunih, pa tega no omogoča, ker nobena komuna pravzaprav niti ne ve
za leto naprej, s čim bo razpolagala, čeprav spremlja svoj lastni razvoj. To
izve šele ob koncu leta, ko razpravljamo o teh zakonih. Zato menim, da bomo
v izogib taki nejasnosti glede sredstev v bodoče morali na področju proračunov
ustvariti stabilnejši sistem. Pri tem naj bi dosegli tudi to, da bi bila komuna
sama močno zainteresirana za lasten gospodarski razvoj.
Obstoječi proračunski sistem povzroča občutne težave tudi pri financiranju
gradenj, ki jih izvaja komuna. Gre tu predvsem za negospodarske investicije.
Gradnja neke šole lahko traja več let. Veljavni predpisi določajo, da mora
imeti investitor zagotovljena sredstva za dograditev objekta. Komuna pa v
tekočem letu prav zaradi nestabilnosti proračuna ne more zagotoviti, da bodo
v prihodnjem letu potrebna sredstva za dograditev na razpolago. Iz enakih
razlogov je komuni tudi zelo težko karkoli realno programirati in usmerjati
na področju družbenih služb.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Stane Divjak.
Stane Divjak: Izgleda, da nas vse skupaj najbolj interesira problem
delitve skupnih dohodkov, ker so že vsi govorniki o tem govorili. Mislim, da je
to v tem položaju logično. Ker sem se že priglasil k besedi, želim k temu dodati
tudi nekaj svojih misli.
Ugotovitve, katere je izrazil predvsem tovariš Joško Saksida, so popolnoma
jasne in jih lahko povsem osvojimo. Ta problematika se pojavlja pravzaprav
že vsa leta nazaj, kar obstoja ta sistem financiranja proračunov. Delitev, ki
se je sedaj izvedla za prihodnje leto med republiko in okraji, se odraža še bolj
negativno pri delitvi med okrajem in občinami in posredno tudi pri zbiranju
sredstev, ki jih združuje občina. Razprave o delitvi se prenašajo z republike
na okraj. Predsedniki okrajev nato razpravljajo s predsedniki občin na okrajih
in ponekod potem tudi v občini. Če se hočejo dobiti še dodatna sredstva, so
potrebni razgovori tudi z direktorji oziroma s predsedniki delavskih svetov itd.
Mislim, da vse te razprave in vsa ta delitev meče zelo negativno luč na ustavna
načela. Sicer se tu zagotavlja, da bo v določenem roku sprejet zakon in takrat
lahko pridejo ta načela do veljave, vendar kljub temu menim, da je bil osnutek
ustave že precej dolgo znan in bi zakonodajalec zato bil lahko veliko bolj
pripravljen na nov sistem delitve. V letu dni bi se problem lahko bolje obdelal,
kar bi ublažilo napetost, ki vlada v komunah ob sprejemanju proračunov.
Ne smemo pozabiti, da ni to samo problem proračunskih sredstev. Enak
položaj je pri sredstvih, ki jih imajo komunalne banke, kjer ima okraj tudi
svoj vpliv, ki se uveljavlja približno tako kot pri delitvi proračunskih sredstev.
Gre tu za poseben sistem glasovanja, ki se na primer pri proračunih odraža
v tem, da nikakor ne more uspeti tisti, ki predlaga, naj se v njegovo korist
zmanjša delež drugih okrajev ali občin, ker je nasproti njim vedno v manjšini.
Upravni odbori komunalnih bank imajo podoben sistem glasovanja in tako
nekatere občine ne dobijo dovolj sredstev za razvoj na svojem območju.
Menim, da se pomanjkanje sredstev najbolj odraža pri sistemu delitve
po delu v šolstvu. Ta sistem delitve je resnično samo deklaracija, če ne moremo
zagotoviti toliko sredstev, kakor je nujno potrebno. Kot vi tukaj, smo tudi pri
nas v celjskem okraju ugotovili, da je področje šolstva in ostalih družbenih
služb v tako težavnem položaju, da resnično ne bi smeli odlašati s pripravami
za nov proračunski sistem. Iz teh razlogov tudi povsem podpiram predlog, ki
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ga je dal tovariš Saksida in želim, da ga podprete tudi drugi, če ste enakega
mišljenja.
Vemo, da je ustava zagotovila brezplačno šolanje, vemo pa tudi, koliko
sredstev nam ostane pri tej delitvi. Celjski okraj skupno z občinami dobi po
predlogu 54 ®/o deljivih dohodkov. Pri delitvi med občinami pa dobi na primer
celjska občina vsega 28 '"/o. Nerazvite občine so udeležene z višjimi odstotki —
vendar menim, da bi bilo pravilneje, če bi problem manj razvitih občin prišel
jasneje do izraza tudi v proračunih tako, da se točno določi, kolikšne so resnične
dotacije proračunom teh občin. Ce bi se ta problem na ta način opredeljeval
in prikazoval javnosti v pravi luči, bi to obenem usmerjalo manj razvite
občine v to, da bi tudi same učinkoviteje iskale možnosti za hitrejši razvoj
in poskušale odpraviti nezaupanje in dvom v njihovo pravilno gospodarjenje,
ki ga izražajo razvitejše občine ob razdeljevanju sredstev.
če s tega gledišča primerjamo nekatere podatke o proračunski potrošnji
v razvitih in manj razvitih občinah, dobimo zelo porazno sliko. Zato bi morali
ta problem širše obravnavati in ne bi smeli skrbi za manj razvita območja
prenašati z republike navzdol in jo prepuščati zgolj okrajem in občinam.
V zvezi s tem se pojavlja kot problematičen tudi odnos do gospodarskih
organizacij v komuni. Tako je na primer pri nas v celjski občini Tovarna emajlirane posode vsa prejšnja leta brez ugovarjanja dajala velika finančna sredstva
za širše družbene potrebe. Pri tem je ta gospodarska organizacija seveda
upravičeno pričakovala, da bo temu primerno dobila tudi ona od družbe pomoč,
kadar jo bo potrebovala. Ko pa bo prišlo do tega, da je tovarna potrebovala
večja sredstva, se je pomoč družbe omejila le na pičla sredstva same celjske
komune, ki pa tudi zaradi drugih obveznosti seveda ne zadoščajo. Ob takem
položaju bi bilo treba ugotoviti, katere gospodarske organizacije, ki sicer delujejo v komuni, so širšega pomena in terjajo ustrezno skrb okraja, republike
ali celo zveze.
Kljub vsemu je danes težko spremeniti obstoječi proračunski sistem. Vendar
pa ob koncu ponovno podpiram predloge tovariša Sakside in tudi jaz predlagam,
da s pripravami novega zakona ne čakamo do zadnjega mogočega roka. V
zvezi s tem je treba že med letom natančno spremljati vse priprave in odstranjevati negativne težnje ter ovire, da bi tako razvoj komunalnega sistema
čimprej dobil ustrezno materialno osnovo.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
Janez Lanščak.
Janez Lanščak: Glede na to, kar so povedali že dosedanji govorniki
v današnji razpravi, ne bom širše razpravljal. Svoja izvajanja bom omejil samo
na problem delitve proračunskih sredstev glede na gospodarsko manj razvite
komune.
Uvodoma smo slišali, da tudi letos ostane sistem delitve tak, kot je veljal
preteklo leto in da to ne velja le za republiko, ampak tudi za okraje in občine.
Vendar menim, da morajo pri tem vsaj okraji izvajati delitev med občinami po
čimbolj objektivnih merilih. Praksa kaže, da se v primeru, če sta okraja Koper
ali Maribor udeležena v deljivih dohodkih s 54 %> oziroma 56 %>, občine nato
pojavljajo v razmerju delitve z največ 50 ali 51 %. To pravilo, ki se je uveljavilo v praksi, pa po mojem mišljenju ni utemeljeno. Za okraj se namreč
določijo proračunska sredstva glede na gospodarsko zmogljivost vseh občin v
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okraju in bi tako bil znotraj okraja ta odstotek udeležbe pri posamezni občini
lahko prekoračen. V tem primeru ne bi šlo za prelivanje sredstev v manj razvite
občine, temveč za objektiviziran je proračunske potrošnje v posamezni komuni.
To je eno vprašanje, ki sem ga nameraval omeniti, drugo pa zadeva delitev
proračunskih dohodkov znotraj odnosov med republiko, okrajem in komuno.
V obrazložitvi smo slišali, da so načela letos ostala enaka, vendar, kot sem rekel
že uvodoma, pride do težavnega položaja v tistih občinah, ki imajo slabše
razvito gospodarstvo. Znatni dohodki se na primer zbirajo iz naslova občinskih
doklad. Kako deluje sedaj ta sistem doklad, ki ga je postavila republika in se
je stopnja od prejšnjih obveznih 12,8'% oziroma 13 "/a dvignila na sedanjih
46 %>, ter je občinska doklada postala enotna in v celoti deljiva med republiko
in komuno, bi vam lahko pojasnil s praktičnim primerom naše občine. Mi
povečujemo celotno obremenitev zasebnega kmetovalca za 25 %; od tega povečanja pripada občini iz naslova občinskih doklad, ki so deljive med republiko,
okrajem in občino, le 17 % več, republiki in okraju pa 81% več. Tu gre spet
za zajemanje nekaterih dohodkov iz obdavčevanja zasebnega kmetijskega sektorja in za povečanje dohodkov republiških sredstev iz virov, ki so najbolj
občutljivi in to iz tistih komun, ki imajo največje potrebe za povečanje proračunskih sredstev.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanec Ernest
Šmid.
Ernest Šmid : Tovarišice in tovariši poslanci! Že govornik pred menoj
je načel nekatera vprašanja v zvezi z besedilom 3. in 4. člena zakona. Vendar
želim še bolj konkretizirati nekatere probleme. Predvsem nameravam opozoriti
na položaj, v kakršnem se bodo v najkrajšem času znašle pri tem proračunskem
sistemu, ki ga sicer odpravljamo, kmetijske občine.
Če na splošno ocenimo to delitev, ki je postavljena na stopnji 46 %, bomo
prav gotovo rekli, da je pravilna. Toda, ko jo podrobneje analiziramo, pa ugotovimo, da delitev kljub neizpremenjenim odstotkom udeležbe zveze in republike na skupnih virih dohodkov, ni ostala enaka. Ta ugotovitev izhaja predvsem iz dejstva, da po predlogu zakona postaja skupni vir dohodka tudi občinska doklada v višini 46'°/o. Po predpisih, ki veljajo za leto 1963, je za okraj
Maribor na primer predstavljala občinska doklada skupni vir dohodkov v višini
12,8% od katastrskega dohodka. Na ta način povečani skupni viri dohodkov
predstavljajo v resnici zmanjšanje posebnih dohodkov občine, ki izvirajo iz
nedeljivega dela občinske doklade. Kolikor jih občine povečujejo za zadovoljevanje svojih naraščajočih potreb zaradi prenosa raznih pristojnosti na
občinske organe, taka povečanja resnično ne morejo kriti povečanih potreb,
saj bi po predlogu zakona bila povečana že osnova skupnih virov dohodkov.
Ce izhajam iz konkretnega primera in ugotavljam, kako bi se ta sprememba
odražala v sredstvih občine, dobim naslednjo sliko: po predpisu, ki velja za leto
1963, po katerem sodi v skupne vire dohodkov občinska doklada v višini 12.8 %
od katastrskega dohodka, ostaja občini od skupno predpisane občinske doklade,
tj. iz naslova skupnih virov in posebnih virov, 82,8% občinske doklade. Po
predlogu republiškega zakona, po katerem naj bi skupni vir dohodkov postalo
46% skupno predpisane doklade, izhajajoč pa iz enakega katastrskega dohodka
in enakih stopenj občinske doklade, bi občinam ostalo iz naslova skupnih in
posebnih dohodkov le 77,5% skupno predpisane občinske doklade ali za 5,3%
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manj kakor v prejšnjem letu. Tudi v tem primeru so torej občine prikrajšane
pri sredstvih, čeprav s prenosom pristojnosti na občinske organe potrebe stalno
naraščajo in jih tu ne bi posebej našteval, ker so jih že naštevali moji predgovorniki.
V obrazložitvi, ki smo jo sprejeli, je med drugim rečeno, da naj okraji uredijo nadaljnjo delitev do občin. Ce upoštevam položaj občin v mariborskem
okraju, ki so pretežno kmetijske, moram reči, da je okraj praktično v tem in
v prejšnjih letih tista sredstva, ki so jih te občine dale, njim že zdavnaj vrnil,
zato je vprašanje, kako bo to izgledalo vnaprej. Kot sem že prej omenil, ta
zakon prikrajšuje zlasti kmečke občine, katerim je proračun edina osnova, na
kateri se lahko razvijajo. Zato naj bi se določil tak način delitve sredstev, ki
bi pri spremenjenih osnovah za odmero občinskih doklad puščal občinam v
odstotku vsaj tolikšna sredstva od skupno odmerjene občinske doklade, kot jim
jih je puščal dosedanji sistem in ne kar za 5,3 ^/o manj.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je inž. Vitja Rode.
Inž. Vitja Rode: Ker so že številni tovariši zelo obširno in izčrpno
obdelali to vprašanje, bi poskušal odpreti samo en vidik, glede katerega menim,
da je v dosedanji razpravi prišel premalo do izraza. Občutek imam, da v razpravi o sredstvih izhajamo nekoliko preveč samo s stališča, da je teh sredstev
malo, oziroma da je teh sredstev premalo in da zlasti občina ob taki delitvi
težko izpolnjuje svoje naloge, ki so zelo velike. Menim, da je ta ugotovitev
nesporna in je resnično manj sredstev kot bi jih pa potrebovali. Vendar mislim,
da v spremembi, ki jo je prinesla realizacija ustavnega načela, ne smemo pričakovati samo kvantitativne spremembe, marveč gre v bistvu za kvalitativne
spremembe. Hočem reči to, da ima uvajanje načela delitve po delu in objektivizacija proračunskega sistema najbrž za posledico tudi določene večje razlike
med posameznimi občinami.
/
Lansko leto smo na primer v ljubljanskem okraju zelo veliko razpravljali
o delitvi med okrajem in občinami. Mislim, da danes tako republiški sistem
kot tudi večina okrajnih, v bistvu preliva sredstva med občinami. To se pravi,
da dajejo občine, ki so gospodarsko močnejše, določen del svojih sredstev
gospodarsko šibkejšim občinam, kot tudi različni odstotki delitve med okraji
pravzaprav nujno pomenijo določeno prelivanje sredstev. Ce ima ljubljanski
okraj 50 °/o svojih deljivih dohodkov, je razumljivo, da se tu določena sredstva
prelivajo recimo na področje koprskega okraja, ki ima 65% deljivih dohodkov;
vendarle se ne prelivajo direktno iz ljubljanskega v koprski proračun, ampak
v sumarnem obračunu. Enaka razmerja so med občinami na ravni okraja.
Če ima ena občina 51 °/o deljivih dohodkov, druga občina jih ima pa 41 ali pa
celo 31 °/o, je razumljivo, da se tu izvaja prelivanje; da občina, ki je gospodarsko močnejša in več ustvarja, daje nekaj za potrebe občine, ki je gospodarsko
šibkejša. Po ustavnem načelu naj bi v bodoče to prelivanje izvajala republika
s tem, da je dolžna zagotoviti občinam tista sredstva, ki so nujno potrebna za
njihove minimalne potrebe. Kakšne pa so te potrebe, je danes še zelo nejasno.
Konkretno: ali je republika dolžna občini Metlika zagotoviti v šolstvu enak
standard kot ga ima občina Ljubljana-Center ali ne? Mislim, da tega republika
najbrž ni dolžna in da je nemogoče računati na take vrste prelivanja iz republiškega proračuna tudi potem, ko bo ustavno načelo realizirano. Zato menim,
da bolj urejen sistem, ki temelji na načelih delitve dohodka po delu, ne pomeni
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v vseh primerih absolutno le zviševanje sredstev občin, ampak da to najbrž
pomeni v nekaterih primerih celo zaostritev posameznih materialnih vprašanj
in problemov, ki jih občine na posameznih področjih imajo. Cim odpravimo
prelivanje sredstev, ki ga danes proračunski sistem v republiškem in v okrajnem
merilu v večji meri izvaja, se nam bo seveda vprašanje lastnih zmožnosti,
lastnih sredstev komune, postavilo v nekoliko drugačni obliki, kot se postavlja
danes. Menim, da so bile pripombe v razpravi umestne in da je treba predloge,
ki so jih tovariši dali, podpreti.
Pomebna je tudi ugotovitev, da nam sedanji proračunski sistem onemogoča
trajnejši, dalekosežnejši pogled na lastno gospodarsko moč in razvoj, če vsako
leto pravzaprav šele ob koncu leta zveš, s čim boš prihodnje leto razpolagal.
Sistem bi moral temeljiti na neki sorazmerni delitvi in odpraviti prakso, da si
najprej zveza zagotovi tisto, kar potrebuje, za tem še republika in okraj vsak
za svoje potrebe, kar pa ostane, se razdeli občinam. Letos smo prišli do 28°/o,
.se pravi do minimuma, ki ga proračunski zakon predvideva. Menim, da bi bilo
potrebno uveljaviti načelo, po katerem bi se ustvarjeni dohodek delil proporcionalno. To je edina rešitev, ki lahko omogoči občinam, da bodo več ali manj
zanesljivo vsaj za nekaj časa vnaprej vedele, s kakšnimi sredstvi bodo razpolagale. Mislim, da so predvsem v tem pomanjkljivosti sedanjega sistema. Jasno
je, da gre tu za nove kvalitete in da se bo tudi kvantitativno tak sistem pozitivno odrazil predvsem tam, kjer dobro gospodarijo. Ob tem pa se bodo morali
zamisliti tudi drugod in realno presoditi svoje zmogljivosti in potrebe.
Predsednik Janez Hočevar: S tem je lista govornikov izčrpana in
zaključujem razpravo.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta za izjavo o amandmajih Zakonodajnopravne komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije. (Se strinja z
amandmaji.)
Ugotavljam, da se predlagatelj zakona strinja z danima amandmajema, ki
tako postaneta sestavni del zakonskega predloga. Poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora je v obeh amandmajih
že podal izjavo ter se z njima strinja.
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v
skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti v celoti. Kdor je za
predlog zakona, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roke.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o določitvi
udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti, soglasno sprejel.
Dobil sem tudi obvestilo,da je pred eno uro Republiški zbor sprejel zakon
v enakem besedilu.
Prehajamo k 4., to je zadnji točki dnevnega reda in sicer
na obravnavanje in sklepanje o predlogu zakona o republiškem proračunu za
leto 1964.
Predlagatelj Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, je že
podal pismeno obrazložitev, za svojega predstavnika pa je določil Majdo Gaspari,
člana Izvršnega sveta. Prosim jo, da poda še ustno obrazložitev k zakonskemu
predlogu.
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Majda Gaspari: Tovariši in tovarišice poslanci! Proračunska potrošnja predstavlja del splošne potrošnje, pomeni torej izdatke, ki jih ima družbena skupnost v zvezi z zadovoljevanjem splošnih družbenih potreb državljanov.
Obseg sredstev, ki se lahko uporabljajo za zadovoljevanje teh splošnih
potreb, je odvisen na eni strani od gibanja gospodarstva in rasti narodnega dohodka, na drugi strani pa tudi — in to ne v majhni meri — od značaja družbene
ureditve, predvsem od vloge družbenih organov v izvrševanju družbenih funkcij.
V skladu s tem je v predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
predvideno, da se bo potrošnja proračunov vseh družbeno-političnih skupnosti
republike Slovenije povečala v letu 1964 nasproti ocenjeni realizaciji proračunskih dohodkov za leto 1963 za okoli 14 °/o. To bi ustrezalo stopnji gospodarskega razvoja v letu 1963 in predvidenemu razvoju v letu 1964.
Upoštevajoč omenjeni planski proporc, torej 14'% povečanje proračunskih
dohodkov nasproti ocenjeni realizaciji za 1963. leto, računamo, da se bodo v
letu 1964 v Sloveniji ustvarili proračunski dohodki v višini 96 555 milijonov
dinarjev. Od tega bo po določilih zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih
virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti odpadlo na republiški proračun
25 800 milijonov dinarjev, oziroma po odbitku obvezne rezerve v znesku 1445
milijonov, ,24 355 milijonov dinarjev izdatkov. V tem znesku so zajeti tako
izdatki za republiške potrebe v ožjem smislu, kakor tudi novi izdatki, ki bodo
nastali v prihodnjem letu, pa se nanašajo na območje vse republike. V okviru
tako predvidenih sredstev je pripravljen predlog republiškega proračuna za
leto 1964.
Osnovna značilnost plana potrošnje proračunskih sredstev v prihodnjem
letu je v tem, da se tudi proračunski sistem oziroma metode razdeljevanja
proračunskih sredstev skušajo še nadalje v kar največji meri prilagajati razvoju
našega družbenega gospodarskega in političnega sistema, predvsem v smeri širše
demokratizacije v razpolaganju s sredstvi. Tako se po predlogu republiškega
proračuna odvaja neposredno v republiške sklade 37,4 fl/o vseh proračunskih
sredstev. S temi sredstvi in s sredstvi, ki jih prejemajo iz drugih virov, skladi
samostojno razpolagajo na osnovi programov in finančnih načrtov, ki jih sprejemajo njihovi upravni odbori. Pomen skladov, ki skupno razpolagajo z več
kot tretjino dohodkov republiškega proračuna, je zlasti v tem, da njihovi družbeni organi upravljanja, ki so sestavljeni iz širokega kroga družbeno-političnih
delavcev in strokovnjakov, lahko usmerijo sredstva za tiste potrebe, ki so
družbeno najnujnejše in najkoristnejše. S tem, da upravni odbori skladov odločajo o razdeljevanju znatnih družbenih sredstev, vodijo dejansko politiko razvoja javne službe tistega področja, ki ga sklad financira.
Kvalitetni napredek glede razpolaganja s proračunskimi sredstvi je dosežen
tudi v tem, da se nadaljnjih 27 fl/o skupnih sredstev republiškega proračuna
prepušča svobodnejšemu razpolaganju delovnim skupnostim republiških organov. Če pa upoštevamo še samostojne zavode, ki se financirajo iz dotacije
republiškega proračuna, ki imajo tudi svoje organe upravljanja, lahko ugotovimo, da se 69 % vseh sredstev republiškega proračuna troši ob kar največji
angažiranosti in odgovornosti organov družbenega samoupravljanja. Tako ostane
le še slaba tretjina proračunskih sredstev, ki se trosijo po starih proračunskih
principih na podlagi posameznih administrativnih predpisov. Ko omenjam
pravico soodločanja delovnih skupnosti republiških organov glede znatnega dela
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sredstev, ki posameznemu organu pripadajo, to je glede osebnih in operativnih
izdatkov, mi dovolite, da o tem podam še nekaj misli.
Zaradi postopnega usklajevanja družbenoekonomskega položaja delovnih
ljudi, ki so zaposleni v državnih organih, s položajem delovnih ljudi v drugih
dejavnostih, v smislu ustavnih načel, se tudi v državnih organih uvajajo določene samoupravne pravice delovnih skupnosti. Te neposredno ali po svojem
svetu samostojno odločajo oziroma skupno s starešino soodločajo o problemih
notranje organizacije, delovnih razmerij in delitve dohodka z namenom, da bi
čim neposredneje vplivale na zboljšanje organizacije svojega dela ter povečanje
ekspeditivnosti in kvalitete upravnega delovanja. Pri tem velja načelo, da naj
bi se finančna sredstva za delo določila organom v odvisnosti od gospodarskih
gibanj v družbeno-političnih skupnostih, upoštevajoč obseg, strukturo ter pomembnost predvidenih nalog. Za delitev je osnova opravljeno delo organov in
posameznikov, ki ga je treba vrednotiti v pravilnikih notranjih medsebojnih
razmerij in v višini, ki zagotavlja uskladitev osebnih dohodkov uslužbencev
državnih organov z osebnimi dohodki v delovnih organizacijah.
Delovne skupnosti v državnih organih skupno s starešino same sprejem
majo osnove in merila za delitev dohodka, s finančnim načrtom predvidevajo
temeljno delitev na osebne dohodke, materialne izdatke in sklad skupne porabe
ter določijo podrobnejšo namensko porazdelitev sredstev. Končni obračun pa
opravijo z zaključnim računom. Izjema so funkcionalni izdatki, ki ne služijo
•za neposredno financiranje nalog organa in zato niso vključeni v njihov dohodek. Za te izdatke zaenkrat ostaja dosedanji režim določanja in razpolaganja.
Na teh načelih so novi uslužbenski sistem v SR Sloveniji uvedli po posebnem pooblastilu zakona o javnih uslužbencih že vsi upravni organi občin in
okrajev, vsa javna tožilstva, večina sodišč in večina republiških organov.
Ce izvzamemo nekatere začetne težave in pomanjkljivosti, lahko ugotovimo
tudi že določene pozitivne vplive novega sistema. Zato ni več dvoma o tem,
ali se sistem samoupravljanja in delitve dohodka po delu uvede z upoštevanjem
specifičnosti uprave uvede ali ne. Tudi organi, ki v £a sistem še niso vključeni,
zaključujejo potrebne priprave tako, da bodo v smislu posebnega priporočila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije uvedli nov sistem v začetku 1964. leta.
Navedene spremembe, ki nastajajo s postopnim uveljavljanjem družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v republiških in drugih državnih organih,
smo upoštevali tudi v predlogu zakona o republiškem proračunu za leto 1964
oziroma v določanju sredstev za delo republiških organov. V predlogu zakona je
določeno, da republiški organi, ki se financirajo po načelu dohodka, torej po
načelih, ki so bila prej navedena, razporeja sredstva, ki so jim dodeljena
na redno poslovanje samostojno s finančnim načrtom. Finančni načrt sprejemata sporazumno starešina organa in svet delovne skupnosti .V ta namen
se republiškim organom dodelijo sredstva za osebne in operativne izdatke v
globalnem znesku in ne več s podrobnim določanjem namena potrošnje po
partijah in pozicijah. Pri izračunavanju globala so bili upoštevani podatki o
dosedanji potrošnji, prav tako pa tudi program nalog glede na njihov obseg,
strukturo in pomembnost.
Dovolite mi, da omenjene podatke glede razpolaganja s sredstvi skladov in
s sredstvi za republiško upravo, osvetlim še z nekaj številčnimi podatki. Iz
republiškega proračuna se dodeljujejo sredstva 7 republiškim skladom. Višina
teh sredstev znaša 9652 milijonov dinarjev. Ta sredstva so nasproti letu 1963
povečana za 1951 milijonov dinarjev ali za 25 '^/o. Povečanje se nanaša predvsem
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na »Sklad za negospodarske investicije«, »Cestni sklad«, »Sklad Borisa Kidriča«
in »Šolski sklad«. Razen teh sredstev razpolagajo nekateri skladi tudi z lastnimi
dohodki iz neproračunskih virov, imajo pa tudi možnost najemanja posojil za
svojo investicijsko dejavnost.
Menim, da se v okviru te obrazložitve ne bi bilo potrebno spuščati v
podrobnejšo problematiko posameznih skladov, omenim naj le, da so bili zahtevki upravnih odborov skladov za skoraj 3 milijarde dinarjev višji od sedaj
predlagane višine dotacije. Dejstvo, da je bilo mogoče ugoditi zahtevkom
skladov le v navedeni višini, nalaga samoupravnim organom skladov, da dodeljena sredstva čim racionalneje trosijo in usmerjajo svoje napore v iskanje
tudi drugih virov za izvršitev svojih nalog.
Izdatki republiških organov so v predlogu proračuna predvideni v višini
10 213 milijonov dinarjev in obsegajo upravne stroške posameznega organa,
ki jih po namenu razporeja delovna skupnost v sporazumu s starešino organa,
kakor je bilo že prej omenjeno ter funkcionalne oziroma posebne izdatke vsakega organa. Pri obravnavanju izdatkov republiških upravnih organov kot celote morda ni odveč poudariti, da se struktura teh izdatkov zboljšuje v korist
materialnih, to je operativnih in funkcionalnih oziroma na škodo osebnih
izdatkov. Tako je v predlogu proračuna za leto 1964 od celotnih izdatkov republiških organov, predvideno 52 °/o za osebne dohodke in 48'% za materialne,
medtem ko je bil v letu 1963 ta odstotek 54 :46 '%. Sredstva za upravno poslovanje republiških organov so predvidena v višini 6419 milijonov dinarjev, kar
pomeni 947 milijonov več kot leta 1963. Od tega povečanja odpade na osebne
izdatke 706 milijonov in na režijske stroške 241 milijonov dinarjev. Sredstva
za osebne izdatke uslužbencev v republiški upravi, vključno uslužbencev
Ljudske milice in kazensko poboljševalnih domov, so predvidena tako, da se
osebni dohodki uslužbencev povečajo za 8 % glede na stanje konec leta 1963.
Povečanje režijskih -stroškov je utemeljeno s povečanjem dnevnic za službena
potovanja, s spremembami cen na tržišču ter z ustanovitvijo nekaterih novih
republiških organov med letom 1963.
Sredstva za funkcionalne izdatke republiških organov predstavljajo znatno
postavko republiškega proračuna, saj znašajo 3794 milijonov din in so višji
nasproti letu 1963 za 22V to kategorijo štejemo izdatke, ki predstavljajo
za posamezne republiške organe specifične stroške v zvezi z opravljanjem njihovih nalog, kot npr. priznavalnine, štipendije, nabava uniform uslužbencem
Ljudske milice, protokolarni stroški itd. Med funkcionalne izdatke štejemo tudi
sredstva za dotacije družbenim organizacijam in društvom. Ta sredstva so
razdeljena po razdelkih posameznih republiških organov glede na področje
njihovega delovanja, z izjemo družbeno-političnih in telesno-vzgojnih organizacij, ki so predvidene v razdelku Republiškega sekretariata za proračun in
občo upravo. Sredstva, dodeljena družbenim organizacijam, so namenjena predvsem za njihovo osnovno dejavnost, ne pa za stroške administracije, ki bi jih
praviloma morale organizacije kriti s članarino. Zato bi morali posamezni organi
odobravati črpanje sredstev za dotacije družbenim organizacijam samo na osnovi
konkretnega programa dela organizacije, kar pa ne bi moglo veljati v celoti
za družbeno-politične organizacije. Nasproti predvideni potrošnji za leto 1963
se dotacije družbenim organizacijam povečujejo za 142 milijonov dinarjev,
povečanje pa se nanaša v glavnem na družbeno-politične organizacije. Zahtevki
za dotacije družbenim organizacijam in društvom so bili seveda znatno višji,
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vendar je bilo pri dodelitvi sredstev treba upoštevati tako razpoložljiva sredstva
v republiki, kakor tudi splošno gibanje proračunske potrošnje.
V zvezi z dotacijami družbenim organizacijam in društvom bi bilo še poudariti, da število teh, ki prejemajo dotacijo, iz leta v leto raste in je sedaj
takih organizacij že čez 100. Brez dvoma gre pri teh organizacijah in društvih
za družbeno pomembne dejavnosti, ki potrebujejo za svoje delo tudi podporo
družbene skupnosti, vendar menimo, da bodo morale te organizacije, predvsem
pa društva v bodoče v vse večji meri izkoriščati tudi ostale možnosti za poverčanje lastnih dohodkov. Zato bi bilo umestno v letu 1964 izvršiti temeljitejšo
analizo vseh družbenih organizacij in društev republiškega pomena, izvesti njih
kategorizacijo glede na njihovo dejavnost in postaviti ustrezna načela za financiranje posameznih kategorij teh organizacij in društev.
Končno so v kategoriji funkcionalnih izdatkov zajeta tudi sredstva za
plačilo uslug po pogodbah. Ta sredstva se koristijo na podlagi pogodb, ki jih
sklepajo republiški organi z izvrševalci uslug, to je z ustreznimi zavodi oziroma
inštituti za izvršitev določenih nalog, študij, analiz in raziskav z najrazličnejših
področij družbenih dejavnosti. Na ta način se uvaja nova oblika financiranja
oziroma sofinanciranja raznih republiških zavodov. Sredstva za plačilo uslug po
pogodbah so v predlogu republiškega proračuna predvidena v višini 728 milijonov dinarjev in se nasproti letu 1963 povečujejo za 9 °/o.
V posebnem razdelku med izdatki republiškega proračuna so predvidene
tudi dotacije samostojnim zavodom. Medtem ko smo prej obravnavali način
financiranja zavodov v obliki pogodbenih odnosov, gre tudi za neposredno
financiranje dejavnosti samostojnih zavodov iz proračuna. V zvezi s tem je
poudariti, da je vsega skupaj 81 samostojnih zavodov, nasproti katerim izvršuje
ustanoviteljske pravice Izvršni svet. V tem številu pa niso zajeti inštituti univerze in akademije znanosti. Od teh zavodov, ki delujejo večinoma na področju
kulture in prosvete, jih prejema 18 neposredno dotacije iz republiškega proračuna. Ta bo znašala v 1964. letu 1090 milijonov dinarjev. Dotacije tem zavodom so namenjene za njihovo osnovno dejavnost in investicijsko vzdrževanje
ter se povečujejo nasproti letu 1963 za 88 milijonov dinarjev.
Iz teh navedenih naslovov, tj. s pogodbenim odnosom in z neposredno dotacijo je torej predvideno za financiranje samostojnih zavodov 1818 milijonov
dinarjev. Menimo, da bi bilo vsekakor pravilno, da bi tudi večina zavodov,
ki še prejema dotacije iz proračuna, morala težiti za tem, da bi postopno prešli
na poslovanje po načelu ustvarjanja lastnih dohodkov, najmanj pa na oblika
pogodbenih odnosov, ker je tak način financiranja že v preteklosti pokazal velike
prednosti pred čistim proračunskim dotiranjem. Sicer pa bi bilo najbrž umestna
obdelati vprašanje samostojnih zavodov tako z gledišča problema kot celote in
položaja posameznih vrst zavodov, kakor tudi z gledišča načinov in virov financiranja.
Po tem globalnem orisu proračunskih dohodkov in izdatkov v letu 1964
in s tem zvezane problematike bi na koncu želela ugotoviti, da je republiški
proračun uravnovešen, to pomeni, da so predvideni izdatki kriti s planiranimi
dohodki, pri čemer imamo v mislih predvsem proračun Socialistične republike
Slovenje kot celote. Ob tem moramo pa poudariti, da so dohodki predvideni
na visokem nivoju, ki zahteva izpolnjevanje osnovnih planskih nalog, predvsem
v proizvodnji, zaradi česar je potrebno brezpogojno uvesti v proračunski potrošnji kar največje varčevanje, kakor tudi kar najbolj usklajeno trošenje
proračunskih sredstev. To pomeni, da je treba trošenje sredstev republiškega
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proračuna usklajati z realiziranimi dohodki. Tak realen odnos moramo vztrajno
ohranjevati, in če bi se med letom zmanjševala možnost ustvarjanja dohodkov,
bi bilo treba ustrezno zmanjšati tudi izdatke. V zakonu o republiškem proračunu
je zaradi tega tudi pooblastilo Izvršnemu svetu, da lahko podvzame ukrepe,
potrebne za varčevanje s proračunskimi sredstvi, medtem ko je sprememba
namembnosti posameznih postavk, tako imenovani rebalans proračuna, pridržan odločitvam Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Ker je predloženi proračun Socialistične republike Slovenije za leto 1964
usklajen s temeljnimi proporci republiškega družbenega plana, bilančno uravnovešen, in ker omogoča izvrševanje osnovnih nalog republiških organov,
predlagam v imenu Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, da Organizacij sko-poli ti čni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejme
republiški proračun za leto 1964, kakor tudi zakon o republiškem proračunu
v celoti v obliki, v kakršni ga je predložil Izvršni svet.
Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1964 so razpravljali in sklepali Kulturnoprosvetni zbor, Socialno-zdravstveni zbor, zakonodajno-pravna komisija Skupščine in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Republiškega
zbora.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora ter
zakonodajno-pravna komisija Skupščine sta dala pismeni poročili. Oba zbora
pa sta sporočila svoje mnenje v posebnih sklepih.
Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
našega zbora tovariša Fran j a Turka, da da še ustno poročilo ter da se izjavi
o sklepih ostalih zborov.
Franjo Turk: K predlogu proračuna Socialistične republike Slovenije
za leto 1964 je odbor dal na osnovi večdnevne razprave obširno poročilo, ki
je predloženo zboru.
Iz poročila samega je razvidno, katerim osnovnim vprašanjem je odbor
posvetil posebno pozornost in sprejel tudi določena stališča in nekatere predloge. Stališča in predlogi odboru ne pomenijo sprememb v predlogu proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1964, pač pa naj obvezujejo
pristojne organe, da intenzivneje oblikujejo take rešitve, ki jih bo mogoče
uveljaviti že v predlogu proračuna za leto 1965. Ti problemi so naslednji:
Predlagana višina udeležbe skladov pri proračunskih dohodkih, financiranje uprave na osnovi njenih nalog in programa dela, dotiranje društev
iz republiškega proračuna, dotiranje časopisov in publikacij. Glede teh vprašanj so bila v razpravi poudarjena predvsem naslednja stališča:
Ker v korist sedmih skladov odpade 37,4'%> skupnih dohodkov, tj. 9 milijard 652 milijonov, je v razpravi prišla do izraza pomembnost smotrne uporabe sredstev, kakor tudi nujnost še širšega uveljavljanja kreditnih odnosov
povsod tam, kjer so dane objektivne možnosti. Predlog zakona o proračunu
Socialistične republike Slovenije sicer uveljavlja načelo financiranja uprave
na osnovi njenih nalog in programa dela, vendar ostajajo še nerešena mnoga
vprašanja, ki lahko pripomorejo k pomembnim vsebinskim spremembam v delu
in miselnosti uprave. Zato je odbor menil, da bo potrebno v pripravah na
proračun za 1965. leto upoštevati tudi že medtem izoblikovana stališča.
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Kot že omenjeno je posebno pozornost posvetil odbor tistim izdatkom
predloga proračuna, ki predstavljajo dotacije društvom. Ugotovljena je bila
namreč težavnost objektivnega presojanja kvalitete, kvantitete in družbene
pomembnosti delovanja teh društev, ki sprejemajo sredstva iz republiškega
proračuna. Široka aktivnost društev je vsekakor v interesu našega nadaljnjega
družbenega razvoja, vendar to ne more biti razlog, da ne bi pri dodeljevanju
sredstev dosledno upoštevali načelo varčevanja in izkoristili možnosti za povečanje lastnih dohodkov ob skrbi za nezmanjšano ali celo bolj učinkovito
delo teh društev.
Odbor je menil, da naj bi to obširno problematiko zasledovala skozi vse
leto 1964 posebna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije in
proučila skupaj s pristojnimi republiškimi organi tak sistem, ki bi pomenil
osnovo za reševanje tega vprašanja v letu 1965.
Po pooblastilu odbora predlagam zboru, da sprejme predlog proračuna
Socialistične republike Slovenije za leto 1964.
Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Silva Cerjak.
Silva Cerjak: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da povem nekaj besed o dveh stvareh; in to o proračunu za leto 1964, ki je na dnevnem redu
današnje seje, in o nekaterih problemih v zvezi s proračunsko politiko, ki
jo bomo morali upoštevati prihodnje leto.
Ce izhajam iz predpostavk, da so sprejem proračuna, formiranje skladov, razpolaganje s sredstvi preko proračuna in skladov ter določanje politike
in odločanje o osnovnih vprašanjih pomembni za politični, gospodarski, kulturni in družbeni razvoj, osnovne pravice vseh družbeno-političnih skupnosti,
je gotovo, da je proračun za vsako družbeno-politično skupnost izredno pomemben akt, ki zahteva obilo študija in predpriprav. Od osnovnih konceptov
proračuna in politike, ki jo družbena skupnost preko proračuna izvaja, je
namreč v veliki meri odvisen razvoj določenega področja za obdobje enega
leta. Prav gotovo je sprejem republiškega proračuna tudi ena izmed najvažnejših nalog našega zbora, saj se bo delo posameznih republiških organov v
prihodnjem letu odvijalo v okviru in možnostih proračuna, ki ga bomo danes
sprejeli in bo republika v reševanju nekaterih splošnih republiških potreb
lahko intervenirala v obsegu finančnih sredstev, ki jih proračun za to predvideva. Iz teh razlogov je sprejem proračuna vsekakor potreben temeljite
razprave, ki naj vsestransko osvetli problematiko in presodi pravilnost posameznih odločitev.
Iz poročila, ki ga je predložil zboru naš odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov, je razvidno, da je proračun, ki ga obravnavamo danes, sestavljen na podlagi dosedanjih konceptov in izkušenj in zakonitih predpisov,
ki še niso usklajeni z novo ustavo. Zaradi zapletenosti izdelave proračuna
in zaradi široke problematike, ki jo zajema, sodim, da je danes težje konkretno sodelovati v razpravi, mislim predvsem v smeri, ali so proračunska
sredstva in za katere naloge previsoka ali prenizka, razen ugotovitve, da so
nekatera vprašanja v proračunu potrebna v bodoče podrobnejših proučitev.
To pa je naš odbor navedel že v svojem poročilu. Zato se strinjam s predlogom
odbora in njegovega poročevalca, da proračun za leto 1964 v celoti in v podrobnostih sprejmemo kot je predložen.
21
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Ob tem pa bo naloga našega Zbora, da bomo v tekočem letu podrobneje
spremljali izvajanje proračuna in analizirali nastopajoče probleme. Potrebno
bo, ne samo spremljati zbiranje in trošenje proračunskih sredstev, ampak
predvsem izvajanje delovnih programov, za katere so proračunska sredstva
namenjena. Naj navedem nekaj problemov, ki bodo iz teh razlogov zahtevali
temeljitejše proučevanje in smo o njih danes že dvakrat slišali. Predvsem
gre za to, kakšne možnosti za izvajanje svojih programov imajo glede na
dodeljena sredstva posamezni republiški skladi, kako vodijo politiko razvoja
posameznih dejavnosti v skladu s smernicami, ki jim jih daje družbeni plan,
kje in kakšne so njihove možnosti za zbiranje sredstev tudi iz drugih virov.
To je še toliko bolj važno, če upoštevamo, da v letošnjem proračunu predstavljajo sredstva skladov 37,4'% vseh republiških proračunskih sredstev. Kako
republiški organi v okviru dodeljenih sredstev izvajajo svoje programske naloge, kako se s sredstvi proračuna izvajajo naloge posameznih zavodov in
kakšne možnosti imajo zavodi za sofinanciranje svojih del na podlagi pogodbenih odnosov z gospodarskimi organizacijami in drugimi interesenti. Proučiti
je kriterije za dodeljevanje sredstev organizacijam in društvom v smislu gospodarjenja s temi sredstvi, saj letošnji proračun predvideva dotacijo v celoti ali delno za skupno 113 organizacij in društev. Kakšna sredstva bodo v
bodoče potrebna za subvencije politično-propagandnega tiska, kako se v okviru
dodeljenih sredstev krijejo nekatere splošne, za vso republiko skupne obveznosti, kot so različni regresi in podobno. Kako se razvija samoupravljanje
v javni upravi, da bi delovni kolektivi uprave v skladu s funkcijo in naravo
posla lahko bolj aktivno sodelovali pri gospodarjenju s sredstvi, ki so jim
dodeljena za opravljanje njihovih nalog. Problemov je seveda še dosti več. Podrobna obdelava te problematike ob hitrejšem uvajanju samoupravljanja v
organih uprave ter doslednejšem upoštevanju načela dohodka in delitve po
delu bo omogočila, da se zboljša organizacija dela z racionalnim izkoriščanjem
sredstev, z napori za večjo strokovnost kadrov in boljšo tehnično opremljenostjo uprave, z večjo koordinacijo med posameznimi organi pri izvajanju
nalog s skrajnim varčevanjem prihranijo, oziroma ekonomsko bolj upravičeno razdele določena proračunska sredstva. Občasno obravnavanje takih
vprašanj v našem zboru bo vsekakor pripomoglo k temu, da bomo nakazane
probleme že jasneje reševali v naslednjem proračunskem obdobju, predvsem
pa bo razprava lahko že dosti bolj konkretna ob sprejemanju republiškega
zaključnega računa z leto 1963 ob koncu prvega kvartala prihodnjega leta.
Predlagam, da bi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
v tem smislu pripravil interni program obravnavanja teh vprašanj, ter občasno o tem informiral zbor, kajti le na ta način bomo lahko v prihodnjem
letu določevali še bolj smotrno in sistematično perspektivno politiko razdeljevanja proračunskih sredstev naši republiki.
Predsednik Janez Hočevar: Tovariši, Republiški zbor je že končal
z razpravo o proračunu, predvideno pa je, da se bo začela skupna seja o predlogu zakona o Ustavnem sodišču ob 12.30. Zaradi tega vas prosim, da mi ne
zamerite, če odredim samo 5 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 11.37.)
Predsednik Janez Hočevar: Predlagam, da pohitimo. Naslednji govornik je poslanec Franc Tomažič.
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Franc Tomažič: Tovariši in tovarišice poslanci! V svoji razpravi
bom skušal biti kar najbolj kratek, prav zaradi tega, ker je gradivo, ki je
bilo predloženo za to točko dnevnega reda, izredno izčrpno in široko. Kljub
temu pa se mi zdi, da so nekatere postavke v proračunu Socialistične republike Slovenije premalo obrazložene. Tako se mi zdi, da mi premalo pove
samo postavka, da ima Sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo v svojem proračunu predvidenih okrog 306 milijonov. Prav tako mi premalo pove postavka
za zdravstvo 270 milijonov. S tem hočem reči, da bi bilo zaželeno, če bi te
postavke, čeprav so delno obrazložene, bile vendarle nekoliko bolj pojasnjene.
Ne mislim kritizirati, želel pa bi povedati to, da bi morda bilo prav, če smo
že obravnavali pred časom komune in krajevne skupnosti, da bi morda na eni
izmed sej zbora kazalo pojasniti tudi to, kakšno je številčno stanje republiške
uprave in kako se vsa ta sredstva, ki so ji namenjena, uporabljajo. Nujno
potrebno bi bilo spremljati porabo teh sredstev, hkrati pa da bi se tudi, če
bi bilo mogoče, temeljiteje seznanili z republiško upravo sploh, kot smo se
to z občinsko upravo.
Drugo, kar me zanima in o čemer bi želel dobiti podrobnejše pojasnilo,
ne da bi se spuščal v široko razpravo, je pojasnilo o dotacijah družbenim organizacijam in društvom. Nekaj o tem je sicer naš odbor v svojem poročilu
navedel ter dal določena pojasnila, vendar se mi zdi, da so ta pojasnila preskopa. Rečeno je, da je za dotacije družbenim organizacijam in društvom pri
13 sekretariatih namenjenih okoli 921 milijonov dinarjev. Glede tega me predvsem zanima, katerim društvom in družbenim organizacijam so ta sredstva
namenjena in ali so mišljena pri tem tudi društva in družbene organizacije
v posameznih komunah na podeželju, ali pa so tu mišljena izključno le republiška društva, mislim telesno-vzgojna, prosvetno-kulturna in druga. To
želim vedeti predvsem zaradi tega, ker imamo v gospodarskih organizacijah
na sleherni seji delavskega sveta ali upravnega odbora na dnevnem redu celo
vrsto prošenj in moledovanj teh naših društev in družbenih organizacij na
terenu.
Hotel bi še enkrat podkrepiti to, da bi bilo nujno potrebno omogočiti več
sredstev osnovni celici našega družbenega upravljanja, tj. komuni. V naši
komuni nastajajo velike težave prav zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu.
Povem naj samo to, kar se je že večkrat omenjalo, da naši prosvetni delavci
neprestano pritiskajo na osebne dohodke, vendar se mi zdi, da je njihov pritisk
upravičen. Če primerjam plačo prosvetnega delavca, začetnika, tj. takega, ki
je končal pet let učiteljišča in prejme 23 000 din, s plačo kateregakoli srednješolca, ki se zaposli v gospodarski organizaciji, potem je tu res veliko neskladje.
In vendar občinska skupščina, vsaj pri nas, ne more zagotoviti sredstev, da bi
te postavke spremenila. Mislim, da bi o teh vprašanjih morali v bodoče več
razmišljati in bi zato v celoti podprl predlog, ki ga ie dal tovariš Joško Saksida.
Predsednik JanezHočevar: Naslednji govornik je inž. Marjan Tepina.
Inž. Marjan Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadaljeval bom
z razpravo svojega predgovornika. Proračun, ki ga imamo pred seboj, kaže
precejšen napredek v proračunski tehniki, v tem smislu namreč, da počasi
izgublja resorski značaj. Po drugi strani pa mislim, da je prav v tem smislu
mogoč še nadaljnji napredek. Pri tem imam v mislih zlasti organizacijo trošenja izdatkov.
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Tovariš pred menoj je omenil, da se pojavljajo v vrsti sekretariatov izdatki za funkcionalne namene, pri čemer predvsem opozarja na pogodbene
usluge in dotacije družbenim organizacijam, štipendije, propagando in kadre.
Zlasti za pogodbene usluge in za dotacije družbenim organizacijam so predvidena precejšnja sredstva, za prve 700 milijonov, za druge pa 921 milijonov.
Uspeh za sklepanje uslug po pogodbah je v veliki meri odvisen od tega, kako
se pogodbeni soudeleženec izbira, kako se pogodbe sklepajo in kako je zagotovljen nadzor nad kakovostjo teh uslug. Ce pri sklepanju pogodb vsemu
temu ne zadostimo, nismo naredili drugega, kot da smo spremenili pozicije,
nismo pa vnesli v naše proračunsko poslovanje nobene nove kvalitete.
Glede na take ugotovitve prosim predstavnika Izvršnega sveta za odgovor, ali republiški sekretariati s takimi sredstvi samostojno razpolagajo in
ali je njihovo razpolaganje vezano za oceno ustreznih kolegijskih organov.
Menim, da je treba taka sredstva, kot so sredstva, namenjena družbenim organizacijam, razporejati po kolegijskih organih, zaradi tega, ker je pri tem
vselej potrebna družbeno-politična ocena, kako se ta sredstva trošijo.
V zvezi s tem je priporočiti, prvič, da se poslovanje upravnih organov
Izvršnega sveta izpopolni v tem smislu, kot sem rekel, da se razdelitev sredstev podvrže oceni kolegijskih organov in drugič, da se zagotovi nadzor nad
sklepanjem pogodb in nadzor nad izvrševanjem teh pogodb z enega mesta
z ustrezno usposobljeno strokovno službo.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Mirko Cepič.
Mirko Cepič: Razpravi bi se priključil samo z ugotovitvijo, ki jo je
dal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov v zvezi z dotacijami
časopisju.
Med drugim v svojem poročilu ugotavlja, da ima Republiški sekretariat
za informacije predvideno dotacijo za tisk družbenih organizacij v višini 135
milijonov dinarjev, iz sredstev za splošne republiške potrebe pa je predvidena
še posebna subvencija 300 milijonov dinarjev za kritje razlik v cenah časopisov, kar je skupno 435 milijonov din. Zaradi dokaj neenakomerne razširjenosti dnevnega in periodičnega tiska menim, da bi morali pri prihodnjem
proračunu za leto 1965 doseči to, da bi s proračunom dejansko vodili enotno
in enakopravno politiko pri razdeljevanju sredstev, in da bi s temi sredstvi
predvsem poskrbeli za to, da bi dosegli pravičnejšo in bolj smotrno razporeditev dnevnih časopisov med slovensko prebivalstvo. Hkrati pa bi morali
ugotoviti smotrnost izdajanja posamičnih publikacij sploh, naj si bo tedenskih,
štirinajstdnevnih in podobnih in se zato pridružujem predlogu, ki ga je že
dal odbor, da bi v prihodnjem letu posebna komisija sproti proučila smotrnost izdajanja posamičnih publikacij. Dejstvo je, da je stanje na tem področju
v Jugoslaviji in v Sloveniji dokaj kritično. V tej zvezi bi navedel nekaj zelo
zanimivih podatkov. V Sloveniji pride na eno petino prebivalstva, to je na
314 000 ljudi v petih mestih, 74 000 izvodov časopisov, to je točno polovica
dnevne naklade, kajti v Sloveniji prodamo od vseh časopisov, slovenskih in
jugoslovanskih, komaj 150 000 izvodov, se pravi, da pride na deset prebivalcev
komaj en izvod. Ce pa vzamemo podatek, da pride na petino prebivalcev polovico vseh naklad, pomeni, da so precejšnja področja, ki do dnevnih časopisov sploh ne pridejo. Poleg tega pa vodimo do posameznih časopisov tudi
dokaj različno politiko in jim pripisujemo često zelo različen pomen. Tako
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dajemo enim vzdevek »republiški časopis«, drugim »pokrajinski list«, tretjim
»občinski«, »okrajni«, »lokalni« in podobno, ne glede na to, da izhajajo v
Sloveniji za 1,5 milijona ljudi komaj trije dnevniki. Vsi trije dnevniki imajo
naklado okoli 130 000 izvodov, kar je seveda daleč pod evropskim povprečjem
in odločno premalo za pospešen političen dvig ljudi in za povečano informiranost državljanov.
Navedel bom še nekatere druge podatke, ki potrjujejo to trditev. V Jugoslaviji, kjer prebiva 18 600 000 ljudi, podatki so iz leta 1962, izhaja v vsej državi
20 dnevnikov in po podatkih, ki jih je zbral Jugoslovanski inštitut za novinarstvo, je leta 1962 prišlo na 1000 prebivalcev v Jugoslaviji povprečno komaj
58,6 časopisov in če analiziramo to še naprej, vidimo, da pride en dnevnik
komaj na 930 000 ljudi. To so vsekakor podatki, ki kažejo na to, da je treba
politiko dotiranja, smotrnega razporejanja in razpošiljanja dnevnega tiska
v prihodnjem letu temeljito spremeniti tako, da bomo prišli vsaj približno
na evropsko povprečje. Navedel bom samo nekaj podatkov iz vzhodnih, nekaj
pa iz zahodnih dežel. V Češkoslovaški na primer, ki šteje skoraj 14 milijonov
prebivalcev, imajo 17 dnevnikov in pride na 1000 prebivalcev 200 izvodov. To
se pravi, da pride 1 dnevnik na 700 000 prebivalcev. V Franciji, ki glede časopisja ni niti tipična in ki šteje 46 milijonov prebivalcev, izdajajo 116 dnevnikov in pride na 1000 prebivalcev 243 izvodov, kar seveda priča, da je možnost informiranja ljudi mnogo večja. Če pa vzamemo za primer Švedsko ali
pa Anglijo, ki imata v Evropi glede na svetovno merilo največje dosežke, pridemo do presenetljivih ugotovitev, da izhaja na Švedskem, kjer prebiva 7,5 mimilijona prebivalcev, 123 dnevnikov s. 477 izvodi na 1000 prebivalcev, kar pomeni, da pride 1 dnevnik na 60 000 ljudi. Podobno je stanje v Angliji, medtem
ko pride v Zahodni Nemčiji na 1000 prebivalcev 307 izvodov. Vse te podatke
navajam samo zaradi tega, da bi v prihodnjem letu, se pravi v letu 1965 dejansko ubrali bolj smotrno politiko pri dotiranju, tako da ne bi vodili politiko
nekakšnega čisto mehaničnega dodeljevanja vsakoletnih dotacij časopisom, ki
morda svojih nalog niti ne opravljajo tako, kot bi jih morali opravljati.
Navedel bom, komu so namenjena sredstva, ki jih je Republiški sekretariat za informacije predvidel za tisk: »Mladini« 44 milijonov, študentskemu
listu »Tribuni« 22 milijonov, »Rodni grudi«, to je reviji, ki je namenjena izseljencem, 15 milijonov, »Poletu« 24 milijonov, »Delavski enotnosti« 40 milijonov, listu »Vprašanja naših dni« 11 milijonov, listu »Občan« 3 milijone in
podobno. Vidimo torej, da gre v glavnem samo za tedenske, štirinajstdnevne
in sploh za občasne publikacije, medtem ko je v sredstvih za splošne republiške potrebe predvidenih 300 milijonov dinarjev, v glavnem za kritje izgub
pri ceni republiških dnevnih časopisov oziroma edinega republiškega časopisa.
Omenil bi še to, da to niso vsa sredstva, ki so namenjena za dnevni oziroma
tedenski tisti, kajti posamični okraji prav tako podpirajo svoja glasila. »Ljubljanski dnevnik«, »Glas Gorenjske«, »Dolenjski list« in »Kočevsko glasilo« So
dobili na primer lansko leto okoli 130 milijonov dotacij — to je podatek, ki
ga je priobčil »Vestnik« v informaciji ljubljanskega okraja. Medtem je npr.
na štajerskem področju dobil mariborski »Večer« samo 4 milijone din dotacije,
kar je izredno malo in kar se seveda odraža tudi na listu samem, ki svojega
poslanstva ne more izpolniti v takšni meri kot bi ga lahko. Zaradi tega se
zavzemam za to, da bi sredstva, ki bi jih v prihodnjem obdobju dodeljevali
časopisom, zbirali v skladu, ki smo ga pred kratkim ustanovili, ker bi ta
sredstva lahko zagotavljala enakomeren razvoj vseh časopisov, pri čemer bi
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moral biti edini kriterij za razdelitev teh sredstev število prodanih izvodov,
ne pa ali je nek list republiški, pokrajinski ali lokalni, ker bi edino na tej
osnovi tudi videli, kateri od teh časopisov po svoji kvaliteti in razširjenosti
dejansko ustreza potrebam in izpolnjuje svoje osnove družbeno-politične
naloge.
Predsednik Janez Hočevar: Zaradi časovne stiske so odstopili od
razprave naslednji poslanci: Danica Vogrinec, Mirko Hegler, Frančiška Hribar
in Ciril Kambič. S tem je lista govornikov izčrpana. Zeli morda predstavnik
Izvršnega sveta dati še kako pojasnilo k vprašanjem, ki so bila stavljena v
razpravi? Besedo ima dr. Pavle Rozman, sekretar Republiškega sekretariata
za proračun in občo upravo.
Dr. Pavle Rozman: Tovariši, v glavnem sta bili tu stavljeni dve
vprašanji. Tovariš Franc Tomažič je med drugim želel dobiti podrobnejše pojasnilo glede postavk za posamezne resore in glede razdeljevanja dotacij družbenim organizacijam in društvom. V tej zvezi naj pojasnim, da smo načelno
pojasnili te stvari v ekspozeju, da pa je praktično nemogoče, da bi podrobno
pojasnjevali na stotine postavk, ki jih obsega proračun. Vendar pa smo posebej obrazložili ravno vprašanja, ki jih je načel tovariš Tomažič. Tako smo
pri postavki funkcionalnih izdatkov Republiškega sekretariata za kmetijstvo,
ki je resnično visoka in znaša 238 milijonov din pojasnili, za kakšna dela gre,
nismo pa tega številčno podrobneje obrazložili. S tem nočem reči, da bi ne
bili pripravljeni pojasniti tudi teh stvari, samo ne vem, če je primerno, da
tu v zboru do podrobnosti pojasnjujemo vsako postavko.
Nadalje je glede dotacij družbenim organizacijam in društvom treba pojasniti, da gre tu za dotacije samo organizacijam, ki so republiškega pomena.
Predsedniku vašega zbora smo dali pismeno poročilo in našteli vseh 93 organizacij, za katere je predvidena dotacija v letu 1964.
Kar zadeva številčnost uprave, je v isti obrazložitvi povedano, da gre približno za 5000 uslužbencev republiške uprave, od katerih jih približno 4000
spada v resor notranjih zadev.
Skratka, mislim, da so glavni podatki, ki jih je želel dobiti tovariš Tomažič, vsebovani že v naši pismeni obrazložitvi, čeprav smo seveda pripravljeni vsakomur dati še podrobnejša pojasnila, če je to potrebno.
Tovariš inž. Tepina je najprej navedel nekaj ugotovitev glede uslug po
pogodbah. S temi ugotovitvami se v celoti strinjamo. Nisem pa docela razumel
njegovega vprašanja, če republiški organi samostojno porazdeljujejo sredstva
ali preko kolegijskih organov. Ce so tu mišljeni kolegijski organi v okviru
resora, se pravi sekretar in njegov kolegij, lahko odgovorim pozitivno, sicer
pa pri določanju, kako razpolagati s temi sredstvi, ni izven sekretariata nobenih organov. Pogodbe za usluge sklepa sekretariat s posameznimi zavodi
za izvršitev določenih nalog, uslug in analiz, kar sklene resorni organ sam,
seveda ob sodelovanju svojega internega kolegija.
Inž. Marjan Tepina: Mislil sem na razdeljevanje dotacij družbenim
organizacijam in društvom.
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Dr. Pavle Rozman: Dotacije družbenim organizacijam razporejamo
absolutno preko kolegijskih organov, se pravi ob pomoči Socialistične zveze
in ustreznih komisij. Pri tem se tega načela strogo držimo.
Predsednik Janez Hočevar: Mislim, da je razprava o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1964 s tem izčrpana.
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1964. Kdor je za predlog tega zakona, naj
prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu Socialistične republike
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 v Organizacijsko-političnem
zboru soglasno sprejet.
Predlog tega zakona je bil v enakem besedilu izglasovan tudi v Republiškem zboru.
Dovolite, da naredim kratek povzetek današnje razprave, kar naj bi nam
služil za delo zbora.
1. Takoj je treba začeti s pripravami za razpravo o zaključnem računu
za leto 1963. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora naj se dogovori z ustreznimi odbori Republiškega
zbora, Prosvetno-kulturnega in Socialno-zdravstvenega zbora, kakor tudi z
Republiškim sekretariatom za proračun in občo upravo za ustrezen postopek,
da bi ob tej priložnosti preanalizirali vrsto družbenoekonomskih, političnih,
socialnih, kulturnih in drugih problemov, na osnovi katerih bi bilo treba izdelati predlog ukrepov za izboljšanje stanja na posameznih družbenih področjih. 2e temeljita razprava o zaključnem računu bo lahko služila kot osnova
za proračun v letu 1965.
2. Zbor naj bi že v tem letu razpravljal o tezah zakona o republiškem
proračunu za leto 1965. Odbor zbora naj bi skupaj z ustreznimi republiškimi
organi pripravil gradivo za obravnavanje posameznih problemov delitve in
proračuna. Posebej bi bilo treba proučiti odnos med nalogami in pristojnostmi
občin in njihovimi sredstvi, problem prelivanja sredstev med občinami itd.
Prav tako je potrebno proučiti problematiko financiranja društev in časopisov, problematiko upravljanja skladov itd.
3. Zbor naj v zvezi s pripravami za prihodnji proračun posebej razpravlja
o problematiki financiranja uprave v skladu z novim sistemom nagrajevanja
in razvijanju samoupravljanja delovnih ljudi v upravi. Prouči naj tudi vprašanje nagrajevanja v upravi in notranjo delitev sredstev na sklade, zlasti pa
pristojnosti svetov delovnih kolektivov glede razpolaganja s temi sredstvi,
vprašanje soodločanja starešin organov itd.
Toliko torej kratkih povzetkov iz naše današnje razprave.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 4. sejo Organizacij skopolitičnega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 12. uri.)
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5. seja
(26. decembra 1963)
Predsedoval: Janez Hočevar,
predsednik Organizacijsko-političnega zbora.
Začetek seie ob 12. uri.
Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam 5. sejo Organizacijsko-političnega zbora in ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za to sejo predlagam edino točko dnevnega reda:
1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije.
Je morda še kakšen drug predlog za dnevni red? (Ne javi se nihče.) Cene, smatram, da se s predlogom strinjate in da je predlagani dnevni red
sprejet.
Prehajamo na 1. in edino točko dnevnega reda, in sicer na
obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične
republike Slovenije.
Predlog zakona je Skupščini predložila posebna komisija ki jo je Republiški zbor imenoval na svoji 3. seji. Predlog tega zakona obravnavata in o
njem sklepata Organizacijsko-politični zbor in Republiški zbor.
V smislu določil začasnega poslovnika našega zbora predlagam, da bi se
obrazložitev k predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike
Slovenije dala na skupni seji z Republiškim zborom. Se zbor s tem predlogom
strinja? (Poslanci se strinjajo.) Ce se zbor strinja, bo skupna seja v veliki
dvorani, to je dvorani Republiškega zbora ob 12.30. Poslance prosim, da se ob
tej uri zbero v dvorani Republiškega zbora. Hvala.
(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.55.)
Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo s sejo Organizacijsko-političnega zbora.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je dal k predlogu
zakona pismejio poročilo. Odbor je v tem poročilu predlagal osem amandmajev
za spremembo predlaganega zakona. Komisija za pripravo predloga zakona
o Ustavnem sodišču socialistične republike Slovenije je te amandmaje upoštevala in jih vnesla v besedilo predloga zakona, razen amandmaja k 43. členu
predlaganega zakona.
Prosim poročevalca tega odbora Mirka Cepiča, da da še ustno poročilo
k predlogu zakona.
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Mirko Cepič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora je ob razpravi
in sklepanju o predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike
Slovenije predlagal amandmaje za spremembo predlaganega zakona. To poročilo, vam je bilo poslano. Komisija za pripravo predloga zakona o Ustavnem
sodišču Socialistične republike Slovenije je te amandmaje upoštevala in jih
vnesla v prečiščeno besedilo predloga zakona. Komisija ni upoštevana amandmaja k 43. členu predloga zakona. Ker je ta amandma povsem stilistične narave,
ga zato v imenu odbora umikam.
Komisija za pripravo predloga zakona o Ustavnem sodišču Socialistične
republike Slovenije je na svoji seji dne 23. decembra 1963 sprejela še nekatere spremembe in dopolnitve oziroma redakcijske popravke prečiščenega besedila predloga zakona z dne 21. decembra t. 1. Oboje vam je bilo že poslano.
Kot poročevalec odbora izjavljam, da se s prečiščenim besedilom predloga
zakona, kakor tudi s spremembami, dopolnitvami ter redakcijskimi popravki
tega zakona strinjam in predlagam zboru, da zakon v predlagani obliki sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Zakonodajno-pravna komisija je dala
prav tako pismeno poročilo. Komisija je mnenja, da je predlog zakona v prečiščenem besedilu v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne komisije dati še ustno poročilo?
(Ne želi.) Pričenjam razpravo k predlogu zakona. Kdo želi prosim razpravljati?
(K besedi se prijavi poslanec Maks Klanšek.)
Maks Klanšek: Predlagatelju zakonskega predloga bi stavil predvsem dvoje vprašanj: Prvo vprašanje se namreč nanaša na 11. člen predloga
zakona o ustavnem sodišču, ker je v predlogu zakona formulirano naslednje
določilo: »Če je sodniku na kakršnikoli podlagi prenehala funkcija pred potekom njegovega mandata, izvoli Skupščina Socialistične republike Slovenije
na njegovo mesto drugega sodnika, ki mu traja mandat do poteka mandatne
dobe sodnika, namesto katerega je bil izvoljen.«
Postavlja se vprašanje, kako je šteti to dobro sodniku, izvoljenemu namesto sodnika, kateremu je prenehala funkcija. Glede na to, da je mandatna
doba z ustavo določena na 8 let, lahko novi sodnik ostane v funkciji skoraj vso
dobo, v drugem primeru pa se lahko zgodi, da prebije na tej funkciji samo
nekaj mesecev. Vsekakor bi, po mojem mnenju, zakon moral povedati, ali nadomestna, izvolitev vpliva na pravico ponovne izvolitve oziroma, kakšna doba
vpliva in kakšna ne vpliva. Tekst predloga zakona glede tega ne dela razlike
med nadomestno in med normalno izvolitvijo, iz česar sledi, da je nadomestna
izvolitev, pa čeprav za krajši in najkrajši čas ovira za ponovno izvolitev, oziroma da sodnik, ki je bil nadomestno izvoljen, ne more opravljati funkcije
sodnika dalj kot naslednjih osem let.
Tudi v tem primeru se postavlja vprašanje, če je pravilno na tak način
krniti možnost sodniku, da funkcijo vrši osem let in po ponovili izvolitvi še
nadaljnjih osem let. Prosim za pojasnilo?
Drugo vprašanje se nanaša na 135. člen ustave oziroma na 30. člen predlaganega zakona o ustavnem sodišču. 135. člen ustave, ko govori o položaju in
pristojnosti republiške skupščine, vsebuje tudi določilo, po katerem le Skupščina daje obvezno razlago republiških zakonov. V predlaganem zakonu o
ustavnem sodišču pa se v 30. členu Ustavnemu sodišču daje v pristojnost, da
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pri oceni, tj. pri postopku za ocenitev ustavnosti in zakonitosti, kadar ugotovi,
da zakon ali drug predpis ni v nasprotju z ustavo, lahko z določbo ugotovi
smisel zakona, ki ustreza ustavi.
Nekako se mi zdi, da sta navedeni določili v koliziji, oziroma mislim, da
je treba pojasniti učinek odločbe ustavnega sodišča, s katero ugotovi smisel
zakona. Vprašanje se postavlja ali je učinek te odločbe izčrpan v konkretni
zadevi, ali pa ne predstavlja ugotovitev smisla zakona po ustavnem sodišču
vendarle presendan, se pravi tolmačenja zakona v takem smislu tudi za vse
druge podobne primere. V tem drugem primeru se mi zdi, da bi ustavno sodišče
prevzelo skozi zadnja vrata funkcijo, katera je po ustavi dana v izključno
pristojnost Skupščini.
Predsednik Janez Hočevar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Želi član zakonodajno-pravne komisije dati kakšno pojasnilo? Besedo ima
Borut Bohte.
Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zahvaljujem se tovarišu predsedniku, ker me je naslovil kot predstavnika zakonodajne-pravne komisije, kajti ne morem dajati odgovorov v imenu komisije, ki je pripravila zakonski predlog, ki je pred vami, pač pa lahko dam pojasnila samo v zvezi z mojim sodelovanjem pri delu zakonodajno-pravne komisije.
Pri konkretnem odgovoru na stavljeni dve vprašanji moram poudariti,
da sta vprašanji zelo umestno zastavljeni in takoj povedati, da je tudi odgovor, ki ga je dal poslanec Klanšek, pravilen.
V zvezi s prvim vprašanjem namreč, glede tolmačenja 11. člena predloga
zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije v zvezi z nadomestnimi volitvami drugega sodnika, če je nekemu dosedanjemu sodniku
na kakršnikoli podlagi prenehal mandat oziroma funkcija, je zakonodajnopravna komisija, ko je ta problem obravnavala, bila mnenja, da takšna nadomestna volitev izčrpa eno mandatno dobo novo izvoljenega sodnika. Ce pa
nastane primer, da so nadomestne volitve izvršene za krajši čas, morda za
dobo samo nekaj mesecev itd., ali ni v tem primeru morda res umestno vprašanje, ki ga je načel poslanec Klanšek. Vendar pa je odgovor pravilen v tem
smislu, da se to šteje za mandatno dobo, kajti tudi sam tekst 11. člena pravi:
»Ce je sodniku na kakršnikoli podlagi prenehala funkcija pred potekom njegovega mandata, izvoli Skupščina SR Slovenije na njegovo mesto drugega
sodnika, ki mu traja mandat do poteka mandatne dobe sodnika, namesto katerega je bil izvoljen.«
S tem se že deloma v samem tekstu pove, da je njegov mandat nekako
pokril eno mandatno dobo, je pa seveda vprašanje, če ni morda prav ta sodnik prikrajšan za to možnost, da bi bil izvoljen za še eno mandatno dobo
v polni dobi trajanja.
Glede drugega vprašanja v zvezi s 135. členom ustave in 30. členom
osnutka zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije, ki zadeva
vprašanje tolmačenja oziroma dajanja smisla določenemu zakonskemu predpisu,
moram prav tako, kot pri prvem, potrditi umestnost vprašanja. Nekdo, ki bo
čital zakonski predlog, se bo gotovo pri tem vprašal, kaj to pomeni in ali ni to
obvezno tolmačenje, ki ga ima po citiranem 135. členu ustave Skupščina.
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Zakonodajno-pravna komisija je pri razpravi o tem vprašanju menila, da tu
ne gre za obvezno tolmačenje, ki bi kršilo 135. člen ustave, temveč, da bi
tolmačenje oziroma ugotovitev smisla zakonskega predpisa po ustavnem sodišču, pomenilo predvsem rešitev za konkretni primer, ki se trenutno rešuje, ne
bi pa predstavljalo obveznega tolmačenja, kajti že v 3. členu zakonskega predloga je rečeno, da ustavno sodišče daje med drugim tudi mnenja in predloge za
obvezno razlago zakonov in podvzema druge ukrepe.
Če upoštevamo vsebino tega 3. člena, izhaja iz tega, da torej ustavno sodišče
ne more dajati obveznih mnenj za tolmačenje zakonskih predpisov, Je pa seveda
vprašanje umestno v toliko, v kolikor nastaja vprašanje, ali ni za bodoče primere, ki bi se pojavili ob uporabi konkretnega predpisa, to tolmačenje, ki je
sicer veljalo za konkretni primer, toliko pomembno in toliko tehtno, da ne bo
imelo de facto smisel obveznega tolmačenja.
V samem besedilu zakonskega predloga tudi ni rešeno vprašanje, kaj je s
takšnim tolmačenjem, ali se to tolmačenje objavi, ali pa gre to tolmačenje samo
kot priloga k spisu o konkretni zadevi. Vendar mislim, da bi lahko vzdržali
odgovor v tem smislu, da ustavno sodišče ne more dajati obveznih tolmačenj,
ker je to v pristojnosti Skupščine po ustavi sami.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o Ustavnem sodišču
SR Slovenije. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o Ustavnem
sodišču SR Slovenije soglasno sprejel. Zakon bo sprejet, če bo izglasovan v
enakem besedilu tudi v Republiškem zboru.
Dnevni red je s tem izčrpan in zaključujem 5. sejo Organizacijsko-političnega zbora. Hkrati izkoriščam to priložnost, da vam vsem skupaj zaželim srečno
Novo leto in obilo osebnega zadovoljstva, predvsem pa uspehov pri poslanskem
delu!
(Seja ie bila zaključena ob 13.10.)

priloge

VPRAŠANJA POSLANCEV
Davorin Ferligoj,
poslanec Republiškega zbora
Skupščine SR Slovenije
Na osnovi 146., 147. in 148. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora.
Skupščine SR Slovenije vam priloženo pošiljam vprašanje s področja turistične
izgradnje, katero prosim, da v smislu poslovnika posredujete Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije.
Predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 predvideva znaten
porast inozemskega turizma. Predvideno je, da bi se v tem okviru dotok neblagovnih deviz s tega naslova povečal za 27fl/o.
Takšno povečanje pa je med drugim pogojeno z znatnim povečanjem nastanitvenih in prehrambenih zmogljivosti za inozemske turiste, tako ob morju
in tudi v drugih turističnih predelih naše republike.
Da bi lahko začeli s pravočasnimi pripravami in izgradnjo teh objektov,,
upoštevajoč slabe izkušnje v preteklem letu, je Zvezni Izvršni svet odobril že
zgodaj spomladi letos avans v višini 6 milijard dinarjev za investicije v turizmu.
Meseca junija pa je bila znana že cela vsota 10 milijard dinarjev, ki bi naj
bila uporabljena kot zvezna 50®/o participacija pri turističnih investicijah.
Na osnovi prakse preteklih let smo si torej letos lahko že relativno zgodaj
izračunali, da smemo pričakovati z naslova zveznih sredstev vsaj 1,5 milijarde
dinarjev. Dosedaj je investicijska banka tudi dokončno odobrila vsoto v višini
1900 milijonov dinarjev kot udeležbo pri gradnji turističnih objektov v SR Sloveniji.
Toda v naši republiki še do konca oktobra niso bili v celoti odobreni investicijski zahtevki s tako imenovane liste A v skupni predračunski vrednosti
2 538 893 dinarjev, ki vežejo le 1150 milijonov zvezne udeležbe. Kljub temu pa
nam je vsem znano, da bodo letos znatno večje težave z močno angažiranimi
gradbenimi podjetji ter da bodo le-ta zelo težko pravočasno dokončala te objekte.
Investicijski zahtevki s tako imenovane liste B, ki so tudi že v načelu odobreni od strani investicijske banke in ki vežejo nadaljnjih 790 milijonov dinarjev zvezne udeležbe, pa še do danes niso dokončno odobreni. Znano mi je, da
so težave z našo udeležbo na zvezna sredstva, toda prav tako si spričo nalog v
razvoju turizma ne moremo dovoliti, da ne bi izkoristili zveznih sredstev, ki so
nam v ta namen na razpolago.
Zaradi zgoraj opisane situacije in pa upoštevajoč planska predvidevanja za
povečanje inozemskega turističnega prometa, prosim Izvršni svet Skupščine

Priloge

333

SR Slovenije, če bi mi na eni prihodnjih sej Republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije pojasnil svoja stališča:
1. V zvezi z opisano situacijo v izgradnji turističnih objektov, posebno
glede ukrepov, ki jih je ali jih misli podvzeti za čim hitrejšo dokončno odobritev
investicijskih zahtevkov za izgradnjo objektov tako imenovane liste B. Prav
tako, kaj meni podvzeti glede pravočasne dograditve zelo kasno začete izgradnje
teh objektov.
2. Kaj meni podvzeti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi za naslednjo sezono 1964/65 preprečil ponavljanje zelo škodljive prakse zadnjih dveh
let glede izgradnje turističnih objektov v Sloveniji oziroma, kako misli zagotoviti, da se bodo vsi objekti, ko bodo potrebni za povečanje inozemskega
turizma v letu 1965, začeli graditi takoj po zaključeni letni sezoni oziroma v
roku, ki bo takšen, da bo zares omogočil solidno in pravočasno dokončanje del
na teh objektih.
3. Informiran sem, da so v izgradnji letošnjih objektov nastopile znatne
prekoračitve, od katerih je še danes nepokritih 1633 milijonov dinarjev, kar
ustvarja velike težave prizadetim podjetjem.
Tako npr. so ustavili nadaljnjo izgradnjo hotela »Lev« v Ljubljani. Zavlačevanja aktiviranja tega velikega objekta, v katerega je že vloženo preko 1,5
milijarde dinarjev, je ekonomsko neopravičljivo, zato bi želel odgovor na vprašanje, kako bodo rešeni problemi teh prekoračitev in hitro dokončanje objektov,
kot na primer hotela »Lev«, da bi jih lahko že izkoriščali v naslednji sezoni.
Davorin Ferligoj 1. r.
Adam Vahčič,
poslanec Organizacij sko-političnega zbora
Skupščine SR Slovenije
Sklicujoč se na poslovnik Skupščine SR Slovenije Organizacij sko-političnega
zbora, prosim Izvršni svet za pojasnilo o naslednjem vprašanju: »Organizacija
podjetij za distribucijo električne energije«.
Kot je znano, so se kolektivi vseh distributivnih podjetij odločili za eno
samostojno distributivno podjetje električne energije, s samostojnimi poslovnimi enotami. K temu predlogu so dale svoja soglasja tudi občinske skupščine,
strinjali pa so se tudi sindikati. Na splošno iznenađenje kolektivov distributivnih podjetij je izdal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije odločbo o formiranju petih podjetij.
Kot poslanec Skupščine SR Slovenije prosim za pojasnilo, zakaj ni bil
sprejet predlog kolektivov o ustanovitvi enega podjetja? Zakaj ravno pet podjetij in ta podjetja so v pretežni večini teritorialno ustanovljena po območjih
okrajev. Nekatera od teh sploh nimajo med seboj energetske povezave.
Vsaka integracija bi morala biti v naprej vsaj načelno ekonomsko utemeljena. Kolektivi o tej ekonomiki zaenkrat ne vedo ničesar. Zato prosim Izvršni
svet kot ustanovitelja za pojasnilo, predvsem z ekonomskega vidika. Po dosedanjem izgledu kaže, da bodo podjetja med seboj v zelo neenakopravnem položaju zaradi nakupa, predvsem pa prodaje električne energije zaradi različne
strukture potrošnje električne energije.
Kot zadnje vprašanje prosim za pojasnilo, če se sedanja združena podjetja
med seboj lahko samostojno združujejo v večja podjetja oziroma v eno
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podjetje in če se sedanje poslovne enote (prej samostojna podjetja) lahko združijo z drugimi sosednimi in ekonomsko močnejšimi podjetji za distribucijo
električne energije.
Naslov prosim za jasne, razumljive in konkretne odgovore, tako da bom
lahko nejasna in nerazumljiva vprašanja sposoben posredovati kolektivom.
Adam Vahčič 1. r.
PREDLOG
družbenega plana SR Slovenije za leto 1964

0

Ugodna gospodarska gibanja, ki so se začela v drugi polovici leta 1962, so
se nadaljevala tudi letos na vseh področjih gospodarske aktivnosti in so bila
tudi podlaga za rast družbenega standarda in blaginje prebivalstva. Gibanje
gospodarstva v letošnjem letu je pokazalo, da taki gospodarski uspehi niso posledica trenutnih okoliščin, temveč so posledica na eni strani boljših pogojev
gospodarjenja, ki jih nudi gospodarski sistem, na drugi strani pa temeljite j šega
obvladovanja gospodarskih problemov v delovnih kolektivih. Pri naporih za
izpolnjevanje družbenega plana je prišla do izraza velika pobuda vseh družbeno-političnih in gospodarskih činiteljev. Uspehi so še posebej pomembni zato,
ker so doseženi na podlagi večje produktivnosti dela, kar predstavlja poleg
večjega vključevanja v mednarodno blagovno menjavo novo kvaliteto v našem
gospodarstvu. S tem so ustvarjene trdne osnove za močno in vsestransko rast
našega gospodarstva tudi v prihodnje.
Za gibanje gospodarstva v letu 1963 je pomemben dinamični razvoj osebne
in investicijske potrošnje, ki sta presegli s planom predvideno raven in vendar
bili usklajeni s povečano proizvodnjo. Značilno pa je, da so se pri preseganju
skoraj vseh oblik proizvodnje in potrošnje proračunski izdatki povečali samo
do predvidevanj proračunov, kar vse je prispevalo k ustvarjanju ravnovesja
med proizvodnjo in potrošnjo na višji ravni. Hitra rast proizvodnje je omogočila
tudi precejšnje povečanje osebnih dohodkov. Visoko povečanje življenjskih
stroškov pa je njihovo realno rast zmanjševalo. Kljub temu so se realni osebni
dohodki gibali vzporedno z dvigom produktivnosti dela.
Takšna gospodarska gibanja opozarjajo tudi na kvalitetno nove tendence
v celotnem gospodarskem življenju, ki so zlasti posledica stimulativne j šega delovanja gospodarskega sistema in njegovega nadaljnjega izpopolnjevanja, hitrejšega in uspešnejšega prilaganja delovnih organizacij novim pogojem gospodarjenja in aktivnosti vseh subjektivnih sil družbe pri uresničevanju sklepov
in stališč Izvršnega komiteja in 4. plenuma CK ZKJ.
Gospodarske uspehe v letu 1963 je spremljal tudi napredek družbenih
služb, vendar njihov razvoj še ni usklajen z napredkom in potrebami gospodarstva. Ta neskladnost je posebno opazna na področju izobraževanja strokovnih kadrov.
Ugodna gospodarska gibanja v letu 1963 so spremljali tudi nekateri problemi. Na določenih področjih niso bila niti v celoti izpolnjena predvidevanja
družbenega plana za leto 1963; pokazale so se tudi nekatere notranje neusklajenosti v gospodarstvu, ki bi utegnile zavreti njegov dinamični razvoj, če jih ne
bi pravočasno odpravili.
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Tako se je pokazalo, da tekoča proizvodnja električne energije in premoga
ni mogla pokrivati vseh rednih potreb. Nezadostne so bile količine nekaterih
kmetijskih, posebno živinorejskih proizvodov. Prometne zmogljivosti so še bolj
zaostajale za potrebami gospodarstva, prepočasi so se razvijale tudi zmogljivosti
storitvene obrti in trgovine na drobno.
Zaradi tega je treba odpravljati pomanjkljivosti in zagotoviti pogoje, da
se bodo tudi v letu 1964 kot prvem letu sedemletnega družbenega plana SR Slovenije nadaljevala ugodna gospodarska gibanja in da se bodo še bolj uveljavile
pozitivne težnje iz leta 1963. Ekonomska politika naj bi v letu 1964 te pozitivne
težnje dalje razvijala. Hitrejši napredek na področju šolstva, znanosti in kulture
ter zdravstva in socialnega varstva naj pripomore k skladnejšim odnosom
v celotnem družbenem razvoju. Vse to bo omogočilo nadaljnjo krepitev proizvajalnih sil, močnejšo gospodarsko rast, povečanje narodnega dohodka in
izboljšanje blaginje prebivalstva.
Ob upoštevanju gibanj gospodarstva in razvoja družbenih služb v letu 1963
ter na podlagi ustavnega določila, da družbeno-politične skupnosti planirajo
razvoj gospodarstva in materialne osnove drugih dejavnosti ter v ta namen
sprejemajo družbene plane, sprejema Skupščina SR Slovenije tale

DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE ZA LETO 1964
Prvi del
POGOJI ZA DRUŽBENI RAZVOJ
1. Razvoj družbenoekonomskih odnosov v smeri neposrednejšega uveljavljanja njihovega socialističnega značaja in nadaljnjega usklajevanja s temeljnimi osnovami naše družbenoekonomske ureditve je še naprej ena trajnih
nalog naše politike. Cilje in naloge družbenega razvoja v letu 1964 naj bi zato
dosegli ob nadaljnjem razvijanju neposrednega odločanja delovnih ljudi v
delovnih organizacijah, krajevnih in občinskih skupnostih, v celotni družbeni
proizvodnji in delitvi. Na tej podlagi naj bi razvijali tudi vse oblike trajnega
poslovnega sodelovanja med delovnimi organizacijami, kar bo okrepilo notranje
vezi celotne družbene reprodukcije na osnovi neposrednih odločitev delovnih
ljudi.
K razvoju takih družbenih odnosov in krepitvi vloge delovnih ljudi naj bi
prispevale tudi nujne nadaljnje spremembe in izpopolnitve pogojev za gospo- darjenje z namenom, da se absolutno in relativno poveča materialna osnova
samoupravljanja in spodbuja boljše izkoriščanje proizvajalnih zmogljivosti in
smotrnejše gospodarjenje. V isti smeri naj bi se razvijalo tudi delovanje drugih
samoupravnih organizacij in organov v občinah, okrajih in republiki.
Posebno pomembni bodo v tej zvezi napori, da se zakoni in drugi predpisi
s področja gospodarskega sistema in družbenih odnosov uskladijo z določbami
ustave SFRJ in ustave SRS. Prav tako naj tudi statuti delovnih organizacij,
ki bodo sprejeti v letu 1964, nadalje krepijo vlogo delovnih organizacij v
gospodarskem in družbenem življenju, utrjujejo socialistične proizvodne odnose
v delovnih kolektivih in usmerjajo delovne organizacije v racionalno gospodarjenje in modernizacijo poslovanja.
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2. Uspešen razvoj gospodarstva v letu 1964 in kvalitetno nove težnje v
celotnem gospodarskem življenju bodo v prvi vrsti zagotovljene s stimulativnim
delovanjem gospodarskega sistema in njegovim nadaljnjim izpopolnjevanjem,
kakor tudi z novimi napori in uspehi delovnih organizacij.
Z izpopolnjevanjem instrumentov gospodarskega sistema, kot ga nakazujejo sklepi Zveznega izvršnega sveta o razvoju gospodarstva v letu 1963 in
o temeljnih smernicah družbenega plana za leto 1964, zlasti pa s širšim uvajanjem funkcionalne in pospešene amortizacije in z odpravo plačevanja rudniške rente ter prispevka od izrednega dohodka, bo mogoče hitreje obnavljati
proizvajalna sredstva in modernizirati proizvodnjo ter prispevati tudi k razčiščevanju nekaterih problemov z zvezi z notranjo delitvijo dohodka delovnih
organizacij.
Še nadalje bo treba izpopolnjevati in razvijati sistem delitve dohodka, monetarno-kreditni sistem, zunanjetrgovinski sistem in devizni režim, sistem
financiranja investicij in drugo.
Odnosi med cenami bistveno odrejajo položaj proizvajalcev, predvsem pa
njihovo sposobnost, da obnavljajo in razširjajo materialno osnovo svojega dela
in zagotovijo ustrezno individualno in skupno potrošnjo. Zato bo treba v letu
1964 intenzivno proučevati odnose cen med posameznimi gospodarskimi področji, panogami in skupinami gospodarskih organizacij ter uveljavljati takšne
spremembe v cenah, da bodo delovnim organizacijam zagotovile trajnejše osnove
za povečanje proizvodnje in produktivnosti dela, vključevanje v mednarodno
blagovno menjavo ter razvoj specializacije in kooperacije.
3. Zagotovitev stalne in hitre rasti izvoza in večja usmeritev domače proizvodnje na zunanja tržišča je poglaviten pogoj za dinamičen in racionalen
razvoj našega gospodarstva. Zato bo treba v letu 1964 še nadalje večati delež
izvoza v doseženi proizvodnji in tako zagotoviti intenzivnejše vključevanje v
mednarodno delitev dela. Večji izvoz naj bi dosegali zlasti s povečanjem obsega,
asortimenta in boljšo kvaliteto industrijskih izdelkov ter z razvijanjem proizvodne kooperacije z inozemstvom. Za večje uspehe v razvoju zunanjetrgovinske menjave so pomembni tudi nadaljnji ukrepi za povečanje priliva deviz
iz neblagovnih virov.
Z ekonomskimi ukrepi, predvsem pa z ustrezno investicijsko politiko, je
treba stimulirati razvoj delovnih organizacij, ki se usmerjajo na izvoz. Proizvodne organizacije pa naj bi se samostojno ali pa s pomočjo zunanjetrgovinskih
organizacij ter poslovnih združenj usmerjale na sistematično obdelavo zunanjih
tržišč in sklepanje dolgoročnih izvoznih poslov.
Za povečanje mednarodne blagovne menjave bo treba še nadalje izpopolnjevati zunanjetrgovinski in devizni režim. Pri tem bo zlasti pomembno zagotoviti povezanost uvoza z rezultati izvoza in krepiti sistem deviznega samofinanciranja delovnih organizacij. Pri delitvi deviznih sredstev bo treba odpravljati administrativne posege in zagotoviti večjo vlogo poslovnih bank. K povečanju izvoza naj bi spodbujalo tudi izpopolnjevanje sistema retencijskih kvot.
4. Razvoj dejavnosti družbenih služb je pomemben pogoj za hitrejšo in
skladnejšo gospodarsko rast in splošni napredek družbe. Zato bo potrebno v
letu 1964 povečati napore in materialna sredstva za razvoj dejavnosti na področju raziskovalnega dela, šolstva, stanovanjskega in komunalnega gospodarjenja, kulture, zdravstva in socialnega dela. Na teh področjih bo treba pospešiti
razvoj novih odnosov, ki rastejo na temelju dohodka in njegove delitve po delu
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ter samoupravljanja in hitreje urejati vprašanja, ki nastajajo z novim položajem teh delovnih organizacij.
5. Povečanje proizvodnje in izvoza bo mogoče zagotoviti le s prizadevanjem
delovnih organizacij. Delovne organizacije naj bi zato izdelale dolgoročne programe svojega razvoja. Le-ti naj bi vsebovali konkretne naloge na področju
proizvodnje in vključevanja v mednarodno delitev dela ter predvidevali
ustrezne materialne in kadrovske pogoje za njihovo uresničitev.
Za hitrejše naraščanje proizvodnje in produktivnosti dela — kar je osnova
za stabilno naraščanje osebne potrošnje — bo treba v delovnih organizacijah
izboljševati in stalno izpopolnjevati organizacijo dela. Sodobno organizacijo,
ki omogoča optimalno izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, naj bi ob izboljšanju tehnične opremljenosti dela uveljavili z uporabo modernih proizvodnih
postopkov, z izpopolnjevanjem strokovnih služb v delovnih organizacijah in s
hitrejšim razvojem raziskovalnega dela. Razvoj raziskovalne dejavnosti je treba
ob večji materialni pomoči delovnih organizacij pospešiti s koncentracijo in
usposabljanjem večjega števila raziskovalnih kadrov, z racionalno uporabo sredstev, z okrepitvijo razvojnih oddelkov v delovnih organizacijah, z delitvijo
dela med raziskovalnimi institucijami in z večjo povezavo inštitutov z gospodarstvom.
Pripravi programov za dolgoročni razvoj, planiranju in organizaciji proizvodnje, študiju in uvajanju novih delovnih metod, izboljševanju kvalitete
izdelkov, spremljanju in analizi stroškov ter tržišča bi morali zlasti samoupravni
organi v delovnih organizacijah posvečali večjo pozornost.
V letu 1964 bodo še prav posebej potrebne skrbne vsestranske analize notranje organizacije ob pripravah za prehod na 42-urni delovni teden. Ta prehod
bo lahko temeljil le na povečani produktivnosti dela, ker bo le tako mogoče
ohraniti stabilno rast proizvodnje in realnih dohodkov proizvajalcev. Hkrati
bo ta prehod terjal tudi širših priprav, ker bo vplival na celotno življenje v
komuni, zlasti na razvoj storitvenih dejavnosti in družbenih služb.
Za dosego teh ciljev bo pomemben tudi nadaljnji razvoj in izpopolnjevanje
sistema in meril za delitev čistega dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke v delovnih organizacijah, kar mora biti čimbolj v skladu z rastjo produktivnosti dela in doseženim poslovnim uspehom. Povečanje osebnih dohodkov
in sredstev za razširjeno reprodukcijo in družbeni standard pa naj postane tudi
spodbuda za tak obseg in strukturo proizvodnje, ki bo tako povečanje zagotovila.
6. Obstoječa kadrovska struktura zaposlenih v delovnih organizacijah gospodarstva in družbenih služb na vseh področjih občutno zaostaja za zahtevami,
ki jih postavljata moderna tehnologija in sodobna organizacija proizvodnje ter
družbenih dejavnosti; prav tako pa ni v skladu z dinamiko in tempom ekonomskega ter družbenega razvoja in vključevanjem našega gospodarstva v
mednarodno delitev dela. Vsi ti procesi terjajo predvsem več ustrezno strokovno
izobraženih kadrov in visoko raven raziskovalnega dela.
Skladno s tem je treba razvijati take načine in oblike strokovnega izobraževanja, ki bodo omogočile pospešeno odpravljanje nesorazmerij med sedanjo
strukturo kadrov in potrebami gospodarstva ter družbenih služb. Vzgoja strokovnih kadrov in izpopolnjevanje strokovnega znanja zaposlenih mora biti
stalna skrb zlasti delovnih organizacij samih ter vseh ustreznih družbenih in
političnih činiteljev. Od prizadevanja vseh teh bo tudi odvisno, da se v letu
1964 zagotovi večja učinkovitost sistema strokovnega izobraževanja.
22
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7. Povečanje realnih osebnih dohodkov naj tudi v letu 1964 spodbuja hitro
gospodarsko rast in postaja tako vse bolj osnovni činitelj v razvoju proizvodnje
in nieni kvalitetni preusmeritvi.
Politiko krepitve realnih osebnih dohodkov v skladu z zvišanjem produktivnosti dela bodo podpirali tudi republika, okraji in občine z ustvarjanjem
skladnih odnosov med splošno in osebno potrošnjo. Zato bi morala splošna
potrošnja, ki se financira preko proračunov in skladov, hkrati naraščati z rastjo
družbenega proizvoda. V strukturi porabe sredstev za splošno potrošnjo pa bi
morali dajati prednost predvsem tistim dejavnostim, ki glede na specifične
potrebe družbeno-političnih skupnosti zaostajajo za splošnim razvojem in katerih zaostajanje zavira tudi gospodarski razvoj.
Za povečanje realne osebne potrošnje bodo storjeni ustrezni ukrepi za nadaljnje izboljšanje preskrbe s tistimi, zlasti živilskimi izdelki, ki zaradi deficitnosti najbolj vplivajo na naraščanje življenjskih stroškov.
8. Z nadaljnjo decentralizacijo družbenih sredstev, ki so namenjena razširjeni reprodukciji, bo za skladen razvoj celotne družbene proizvodnje vse bolj
pomembna koordinacija investiejske aktivnosti delovnih organizacij in njeno
usmerjanje v izpolnitev širših ciljev in nalog nadaljnjega gospodarskega in
družbenega razvoja. 2e uveljavljene spremembe v sistemu financiranja investicij povečujejo vlogo poslovnih bank in gospodarskih organizacij ter močno
krepijo elemente racionalnosti, ekonomičnosti in poslovnosti v investicijski politiki. Zato bo treba še nadalje intenzivno razvijati proces večje aktivizacije
poslovnih bank in delovnih organizacij pri združevanju prostih sredstev v
gospodarstvu na ekonomski osnovi. Ta sredstva naj bi se vlagala v izgradnjo
in rekonstrukcijo tistih splošno pomembnih industrijskih objektov, ki največ
prispevajo k povečanju izvoza in zagotavljajo hiter razvoj celotne proizvodnje.
Večja sredstva bo treba zagotoviti tudi za pospešen razvoj kmetijstva in
turizma ter za povečanje zmogljivosti v vseh prometnih dejavnostih, zlasti pa
za železnico. Naložbe v te dejavnosti naj bi glede na dolgoročna vračanja posojil
zagotovili predvsem iz sredstev republike, okrajev in občin.
Spremenjeni odnosi v sistemu financiranja investicij narekujejo tudi potrebo po proučitvi sprememb in dopolnitev v sistemu kreditiranja investicij.
9. Prizadevanja gospodarstva za večjo proizvodnjo in za povečanje izvoza
bo treba podpirati tudi z ustrezno politiko kreditiranja obratnih sredstev. S
kreditiranjem proizvodnje in prometa blaga je treba težiti k takšni razvrstitvi
zalog reprodukcijskega materiala in gotovih izdelkov, ki zagotavlja nemoten
potek proizvodnje in pravočasno založenost tržišča. Ustvarjanje večjih zalog je
treba omogočiti zlasti trgovini na drobno, ki bi morala obseg zalog povečati
bolj, kot pa znaša predvideno povečanje prometa na drobno.
10. Skrbneje kot doslej bo treba spremljati poslovne rezultate v delovnih
organizacijah. Posebno pozorno bo treba proučevati tudi vzroke za izgube v
gospodarstvu. Pri tem naj bi z ustreznimi ekonomskimi in organizacijskimi
ukrepi odpravili predvsem vzroke za nastajanje izgub in omogočili rentabilno
poslovanje delovnim organizacijam, ki imajo pogoje za uspešen razvoj. Kolikor
pa ni teh pogojev, naj bi takšne delovne organizacije prenehale s poslovanjem.
Zavodi za zaposlovanje delavcev in gospodarske zbornice naj bi pri preusmeritvi delovne sile dajale vso pomoč.
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11. Skupščina SR Slovenije in drugi republiški organi bodo spremljali delovanje posameznih instrumentov in ukrepov ter pravočasno predlagali ali storili
ukrepe, ki naj bi zboljšali splošne pogoje za družbeni razvoj. Poslovna združenja, gospodarske zbornice, strokovna društva, inštituti in druge ustanove pa
naj proučujejo delovanje gospodarskega sistema in drugih splošnih pogojev
razvoja ter svoje ugotovitve posredujejo pristojnim organom in organizacijam.

Drugi del
CILJ IN NALOGE RAZVOJA
I. Proizvodnja
1. Na temelju obstoječih proizvodnih zmogljivosti ter materialnih in družbenih razmer, ki vplivajo na povečanje proizvodnje, bi lahko v letu 1964 skupna
stopnja gospodarske rasti znašala okoli 11 %>. Prizadevati pa si je treba, da
bi z intenzivnejšo izrabo proizvodnih zmogljivosti in notranjih rezerv ter
s povečanim izvozom predvideno stopnjo rasti tudi presegli.
2. V industriji se bo obseg proizvodnje povečal predvidoma za okoli 12 %>.
To povečanje bo. mogoče doseči z boljšim izkoriščanjem obstoječih in novih
zmogljivosti. Zato naj bi delovne organizacije izkoristile rezerve, ki obstajajo
v organizaciji proizvodnega procesa, modernizirale proizvajalna sredstva, izboljševale kvaliteto proizvodov, izpopolnjevale sistem delitve čistega dohodka, usposabljale prodajno organizacijo za uveljavitev na domačem in tujem tržišču,
razvijale razne oblike poslovnega sodelovanja, zlasti za širše uvajanje delitve
dela in specializacije ter skrbele za šolanje in zaposlitev večjega števila strokovnjakov. V večji meri kot doslej je potrebno razvijati tudi proizvodno kooperacijo z domačimi in inozemskimi proizvajalci ter pri tem utrjevati poslovno
disciplino in izpolnjevanje pogodbenih rokov. Delovne organizacije naj bi same
in ob pomoči poslovnih združenj, gospodarskih zbornic ter drugih organizacij
proučevale pogoje in ukrepe za uresničitev teh smernic.
Razpoložljive zmogljivosti bi dopuščale tudi večji obseg proizvodnje, vendar
bo zakasnitev izgradnje energetskih kapacitet v Jugoslaviji predvidoma povzročila primanjkljaj električne energije, tako da ne bo mogoče v polni meri
izkoriščati nekaterih zmogljivosti, zlasti v elektrometalurgiji in elektrokemiji.
Zaradi naraščajočih potreb po premogu bo treba skrbeti za izboljšanje proizvodnih in ostalih pogojev gospodarjenja v premogovnikih. Posebno skrb bo
treba posvetiti tudi hitrejši rasti proizvodnje v črni in barvasti metalurgiji ter
kovinski industriji. Predvideno povečanje gradbene dejavnosti, zlasti stanovanjske graditve, bo zahtevalo tudi večjo proizvodnjo gradbenega materiala.
Zato bo potrebno ustvariti pogoje, da se v industriji gradbenega materiala
maksimalno izkoristijo kapacitete v vsem letu.
Naložbe v industriji naj bi uporabili predvsem za modernizacijo tehnoloških
procesov, za uskladitev kapacitet in posameznih proizvodnih faz ter za zamenjavo zastarelih in izrabljenih strojev in naprav. Pri tem bi se morali prizadevati, da bi se raziskovalna dejavnost čim neposredneje vključevala v proces
rasti proizvodnje ter v reševanje problemov kvalitete, tehnoloških postopkov
22*
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in produktivnosti dela. Prednost naj bi imele tiste investicije, ki zagotavljajo
ob uporabi dosežkov moderne znanosti in tehnike hitro rast proizvodnje na
podlagi povečanega izvoza, večjo produktivnost dela in boljšo oskrbo z reprodukcijskim materialom.
Razen v naložbe s hitrejšim proizvodnim učinkom bodo delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti vlagale sredstva tudi za dolgoročnejše
namene, zlasti za izgradnjo elektroindustrije, kemične industrije, za rekonstrukcijo metalurških obratov, povečanje proizvodnje celuloze, gradbenega materiala in embalaže ter za razvoj energetske osnove.
Za odpravo primanjkljaja električne energije v naslednjih letih bi bilo
nujno že v letu 1964 začeti graditi HE Srednja Drava, TE Trbovlje II in nadaljevati z izgradnjo prenosnih naprav. V letu 1964 se računa tudi z začetkom
gradnje energo-kemičnega kombinata Velenje, obratov za proizvodnjo elektrofosforja, žveplene kisline, titan dioksida in umetnih vlaken. Intenzivno je nadaljevati geološke raziskave.
Da bi bila vlaganja čimbolj učinkovita, naj bi delovne organizacije težile k
spremembi tehnične strukture investicij v korist sodobne opreme in zagotovile
ustrezni strokovni kader, ki bi bil seznanjen z najnovejšimi znanstvenimi in
tehničnimi dosežki, da bi tako sodobne nove zmogljivosti dale čimvečji mogoči
učinek že na začetku obratovanja. Zato naj bi hkrati z graditvijo večjih proizvodnih objektov gradili tudi potrebna stanovanja.
3. Zaradi razmeroma ugodnega razvoja kmetijske proizvodnje v letu 1963,
dosedanjih in predvidenih vlaganj ter ob upoštevanju poprečnih vremenskih
razmer bi mogli pričakovati, da bo kmetijska proizvodnja večja za 6—7 %,
od tega na družbenih posestvih za okoli 26 '°/o. Na tak razvoj bo vplivalo zlasti
povečanje obdelovalnih površin v družbenem sektorju kmetijstva, v letu 1963
sprejeti ekonomski ukrepi, ki stimulirajo kmetijske proizvajalce na povečanje
proizvodnje, širše organizirana družbena proizvodnja ter boljše pridelovanje pri
zasebnih proizvajalcih v skladu s predpisi o minimalnih agrotehničnih ukrepih.
Proizvodna politika bi se morala še odločneje preusmeriti na pridobivanje
večjih količin tistih pridelkov, ki so doslej najbolj vplivali na naraščanje življenjskih stroškov. Zato je treba skrbeti, da postanejo družbena posestva močni
proizvajalci in poglavitni oskrbovalci tržišča predvsem z mesom, jajci in povrtnino. Dobra letina 1963 bo omogočila ustvariti primerne zaloge krme in
krompirja, kar bo ugodno vplivalo na večjo živinorejsko proizvodnjo v letu
1964. Prav tako bo mogoče zboljšati oskrbo prebivalstva z vključitvijo novih
perutninskih objektov v proizvodnjo.
Vzporedno s pridobivanjem novih obdelovalnih površin bo treba skrbeti za
njihovo čimprejšnjo ureditev in vključitev v proizvodnjo. Zato bo treba razpoložljiva investicijska sredstva razvrščati zlasti za pridobivanje kmetijskih
zemljišč, njihovo sprotno .urejanje in za nabavo opreme in reprodukcijskega
materiala. Pridobivanje zemljišč naj bo osredotočeno na ravninska in blago
valovita območja. Poskrbeti bo treba tudi za hitrejše izvajanje lastninskih prenosov ob pridobivanju zemljišč za družbeno proizvodnjo ter zagotoviti materialne koristi družbe na melioriranih področjih.
Hkrati z naglim povečanjem kmetijske proizvodnje v družbenem sektorju
naj bi družbena posestva in kmetijske zadruge bolj kot doslej vključevale
zasebne proizvajalce v sodobno družbeno proizvodnjo na osnovi trajnejšega
proizvodno poslovnega sodelovanja. To je izredno pomembno predvsem za
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razvoj celotne kmetijske proizvodnje, kakor tudi z vidika reševanja ekonomskih
in socialnih problemov vasi.
Vprašanju ustrezne organizacije prometa s kmetijskimi pridelki je treba
posvetiti posebno pozornost. Pospeševati je treba sklepanje pogodb med trgovinskimi podjetji in pridelovalci, pri čemer naj odigrajo pomembno vlogo skladi
rizika, ki se v letu 1963 v prometu s kmetijskimi pridelki še niso uveljavili.
Ustrezno je treba proučiti sedanjo organizacijo trgovinskega omrežja s kmetijskimi pridelki, izločevati nepotrebne posrednike ter izboljšati materialrio in
tehnično osnovo tovrstni trgovini. Za nadaljnjo stabilizacijo kmetijske proizvodnje pa je nujno tudi tesnejše poslovno tehnično sodelovanje med proizvajalci
in industrijskimi podjetji, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih proizvodov.
Tako bo mogoče zagotoviti proizvajalcem trajnejšo perspektivo glede prodaje
proizvodov, predelovalnim podjetjem pa nemoteno oskrbo s potrebnimi surovinami.
4. V skladu s predvidenim razvojem gozdarstva v obdobju 1964—1970 in
povečanjem potencialne zmogljivosti gozdov predvidevamo, da bo celotna sečnja
leta 1964 v primerjavi z letom 1963 večja za 2 °/o, s tem da bi sečnja iglavcev
ostala na isti ravni kot v letu 1963, sečnja listavcev pa bi se povečala za 5 °/o.
S podružbljanjem gozdne proizvodnje so dani temelji za kvalitetnejšo in
racionalnejšo gozdno proizvodnjo tudi v zasebnih gozdovih in pogoji za intenzivnejša vlaganja v osnovne in nove gozdove.
Da bi dosegli zadovoljivo oskrbo predelovalne industrije z lesom, bi bilo
treba gozdno proizvodnjo še bolj prilagoditi potrebam lesno-predelovalne in
kemične industrije. Zagotoviti bi bilo treba ustrezne količine lesa zlasti za povečane zmogljivosti papirne industrije in za izvoz žaganega lesa. Za smotrnejše
gospodarjenje in redno oskrbo z lesom pa je zlasti potrebno spremeniti nekatere instrumente, ki vplivajo na cene lesa.
Za uskladitev proizvodne zmogljivosti gozdov s potrebami potrošnje bo
neogibno bolj skrbeti za boljše izkoriščanje lesne mase ter za večje prilagajanje
gozdnih sortimentov družbenim potrebam. Prav tako bo potrebna tudi preusmeritev potrošnikov na tiste vrste lesa in lesnih izdelkov, ki jih ne primanjkuje, predelovalna industrija pa bi morala v večji meri uporabljati lesne odpadke. Tako bo mogoče uskladiti sečnjo v letu 1964 z zmogljivostjo gozdov in
potrebami po lesu.
Glede na pomen gozdov za splošni gospodarski razvoj je treba v tem letu
skrbeti za uspešno obnovo sedanjih in saditev novih gozdov. Pri snovanju novih
gozdov bo treba dati poudarek predvsem plantažam za proizvodnjo hitro rastočega lesa, intenzivnih gozdnih nasadov in premeni degradiranih gozdov. Za
uspešno izpolnjevanje omenjenih nalog bodo gozdarstvu potrebna tudi vlaganja
preko ustrezne kreditne politike, za kar bodo potrebna družbena sredstva.
Razen tega bo treba posvečati večjo skrb pogozditvi Krasa.
5. Ob upoštevanju predvidenih naložb v gospodarstvu in družbenem standardu in udeležbe gradbenih podjetij SR Slovenije pri obnovi Skopja bo obseg
gradbenih del v letu 1964 porasel predvidoma za okoli 12 °/o.
Celotna nadaljnja investicijska potrošnja tako v gospodarskih panogah
kakor v družbenem standardu bo zahtevala od gradbeništva predvsem hitro,
racionalno in ekonomično graditev. Zato bi bilo treba hitreje uvajati mehanizacijo in industrializacijo gradbeništva, povečati zmogljivosti za industrijsko
izdelavo gradbenih elementov in za zaključna dela, da bi omogočili hitro povečanje produktivnosti dela in znižanje stroškov pri gradbenih delih.
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Zagotoviti bi bilo treba tudi večjo finančno disciplino pri prevzemanju
gradbenih del in tako uskladiti obseg del z razpoložljivimi sredstvi. Redne naloge poleg sodelovanja pri obnovi Skopja pa je treba opraviti z boljšo organizacijo in večjo produktivnostjo dela.
Za uspešno stanovanjsko in komunalno graditev naj se pospešeno pripravljajo urbanistični načrti za vsa industrijska in mestna naselja. S tem bi odpravili
eno glavnih ovir za smotrnejšo izgradnjo gospodarskih objektov in tudi družbenega standarda. Posebno je treba zagotoviti čimboljšo pripravo za začetek
investicij in zaostriti nadzor pri izvajanju.
6. Obseg prometnih storitev se bo ob upoštevanju zmogljivosti v letu 1964
povečal za okoli 6 %> v primerjavi z letom 1963, od tega obseg železniškega prometa za 4%. Da bi zagotovili skladnejši razvoj prometa s predvidenim razvojem vsega gospodarstva, pa se je treba prizadevati, da bi zlasti kapacitete
železniškega prometa z boljšo organizacijo dela ter sodelovanjem med prometnimi organizacijami in drugim gospodarstvom učinkoviteje izkoriščali.
Promet vse močneje zaostaja za potrebami gospodarstva zaradi zastarelih
in izrabljenih osnovnih sredstev, pri čemer so bila vlaganja nezadostna. To se
odraža predvsem v pomanjkanju železniških kapacitet ter v cestah in mostovih,
ki ne ustrezajo sedanjemu prometu, kar je že v letu 1963 postalo resna ovira
za nemoten razvoj proizvodnje in blagovnega prometa. Zato bo za doseganje
predvidene rasti proizvodnje, blagovne menjave, povečanega tranzitnega in
turističnega prometa treba modernizacijo prometnih zmogljivosti odločneje izvajati. Pri tem je treba dati ustrezen poudarek tudi telegrafskim in telefonskim
zvezam. V letu 1964 je treba začeti z realizacijo takšnega programa modernizacije prometnega omrežja, ki bo zagotovila ustrezno povečanje zmogljivosti
s čimbolj smotrnim izkoriščanjem sredstev.
V letu 1964 in nadaljnjih letih bo treba pospešeno nadaljevati z modernizacijo železnic, cest in PTT prometa v najbolj obremenjenih smereh, predvsem
pa na prometnem križu Jesenice—Zagreb in Šentilj—Koper. V zvezi s tem je
nujna razširitev luke Koper in začetek del na njeni povezavi z železnico. Za
zagotovitev nemotenega cestnega prometa je treba cestna podjetja sodobneje
opremiti z mehanizacijo za učinkovitejše vzdrževanje in zimsko službo na
cestah.
Skladnejši razvoj prometa z drugimi gospodarskimi panogami je treba doseči tudi z uvajanjem ekonomskih odnosov tako znotraj prometa kot med njim
in drugim gospodarstvom. To bo mogoče doseči z opuščanjem administrativnega
usmerjanja, neekonomskih tarif, regresov in dotacij ter nadaljnjim razvojem
samoupravljanja in krepitvijo njegove materialne osnove. Vse panoge prometa
naj bi na osnovi širše integracije prispevale k večji specializaciji, k usklajevanju
tarifne politike ter k smotrni uporabi prometnih sredstev.
7. Povečana industrijska in kmetijska proizvodnja bosta podlaga za hitrejše
povečanje blagovnega prometa v trgovini. Tako se predvideva, da se bo promet
v trgovini povečal za 10'°/o; pri tem bi trgovina na drobno narasla za okoli
12 *Vo, trgovina na debelo pa bi se povečala za okoli 8 %.
Da bo trgovina lahko uspešno opravljala svoje naloge, kar zadeva izboljšano preskrbo prebivalstva in stabilizacijo tržišča, je potrebno krepiti njeno
materialno osnovo, izboljšati poslovanje in organizacijo dela, odstraniti pa bo
treba tudi pomanjkljivosti, ki nastajajo zaradi počasnega reagiranja trgovine na
možnosti proizvodnje in zahteve potrošnikov.

Priloge

343

Hitrejši razvoj trgovine na malo bo mogoče doseči z nadaljnjim združevanjem in ustvarjanjem močnejših specializiranih detajlističnih podjetij.
V tem okviru bi bilo treba povečati zlasti število blagovnic in samopostrežnih trgovin v večjih potrošniških središčih.
Tudi proizvajalne organizacije naj bi v večji meri ustanavljale lastno
maloprodajno mrežo, ki zagotavlja boljšo povezanost med proizvodnjo in potrošnjo.
Razširiti je treba prodajo blaga za tuja plačilna sredstva; v območjih maloobmejnega prometa pa naj bi se trgovina hitreje prilagajala potrebam tega
prometa.
Čedalje obsežnejše in zahtevnejše naloge, ki jih nalaga trgovini gospodarski
in družbeni razvoj, terjajo tudi nenehno izpopolnjevanje strokovnega znanja
vseh zaposlenih v trgovini. Vzgoja strokovnih kadrov mora biti stalna skrb
trgovinskih podjetij, gospodarske zbornice pa naj bi usklajevale programe
izobraževanja za širša območja.
8. Turistični promet bo predvidoma za 6% višji, od tega domači za 3,0/o,
inozemski pa za 22%. Glede na velike možnosti, ki jih ima SR Slovenija, si bo
treba še bolj prizadevati za razvoj turizma. Predvsem bi morali povečati zmogljivosti za oskrbo in nastanitev gostov. Se nadalje bo treba krepiti in pospeševati
razvoj obmorskega turizma, nadaljevati z razvojem zimskega turizma in poskrbeti, da bi se bolj uveljavila naša naravna zdravilišča.
Da bi lahko čimbolj racionalno investirali sredstva, ki so nam na razpolago,
je treba čimprej izdelati kompleksne programe za nadaljnji razvoj turističnih
centrov in za zavarovanje turističnih območij.
Vzporedno s tem je treba skrbeti za raznovrstno in kvalitetno ponudbo
turističnih storitev in za hitrejše odpravljanje dosedanjih pomanjkljivosti. Z
usklajevanjem teh dejavnosti, ki so posredno vezane s turizmom, je treba izrabiti
vse možnosti za večji priliv deviznih sredstev iz turizma. Le-ta naj bi se v
prihodnjem letu povečal za okoli 27 %>.
Pri razvoju domačega turizma je treba posvetiti vso skrb boljšemu izkoriščanju počitniških domov. Zato bi bilo nujno razvijati tesnejše sodelovanje
organizacij, ki gospodarijo z domovi. Zaradi spreminjanja strukture domačega
turizma, posebno še glede na povečanje prostega časa ob prehodu na 42-urni
delovni teden, bi bilo treba pri izgradnji turističnih objektov dati še večji poudarek izgradnji objektov za izletniški turizem.
V turizem je treba bolj kot doslej vključevati zasebna gostišča in zasebne
sobe, ki ustrezajo sodobnim turističnim zahtevam. Temu je treba prilagoditi
tudi politiko obdavčevanja in kreditiranja.
Krepiti je treba organizacije za razvoj turizma, ki naj poleg proučevanja
turizma opravljajo tudi propagandno in informativno službo. Za te naloge je
treba razširiti materialno osnovo, k čemur morajo prispevati vsi zainteresirani
činitelji.
9. Predvideni razvoj gostinskega prometa v letu 1964 za okoli 10°/# sloni
na pričakovanem povečanju osebne potrošnje in naraščanju turističnega prometa, zlasti inozemskega, kjer se računa s povečanjem prenočitev za 22 ®/o.
Razvoj gostinstva je treba prilagajati vsakodnevnim potrebam potrošnikov,
zlasti pa potrebam turizma. Zato je nujno, da investicijska sredstva usmerimo
predvsem na dograditev začetih gradenj in na graditev takih zmogljivosti, ki
po svoji obliki in udobju ustrezajo sodobnim zahtevam.
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Z boljšim gospodarjenjem in z racionalizacijo poslovanja si je treba nenehno
piizadevati, da bi izboljšali kvaliteto storitev in omogočili njihovo večio izbiro
J
le-teh.
Da bi te cilje dosegli, bi morali skrbeti zlasti za vzgojo in pritegnitev kvalificiranih in visoko kvalificiranih kadrov v gostinstvo, kar velja še posebej za
boljšo zasedbo vodilnih mest.
Da bi se gostinstvo in hotelirstvo razvilo v gospodarsko panogo, ki bo ustrezala zahtevam turizma in domače potrošnje, je potrebno proučiti stanje in
zagotoviti ustrezne pogoje gospodarjenja.
10. V okviru prizadevanja za povečanje realne osebne potrošnje in družbenega standarda bo treba hitreje pospešiti razvoj obrti, zlasti storitvene. Ob
predvidenih investicijah ter drugih ekonomskih in organizacijskih ukrepih se
predvideva povečanje obsega obrtne proizvodnje za okoli 11%.
Glede na občutno pomanjkanje kadrov v nekaterih obrtnih strokah bodo
morale zlasti zbornice s sodelovanjem občin, z organizacijo izobraževalnih sredisc in s pravilnim načinom pritegovanja strokovnih kadrov pospeševati razvoj
deficitarnih strok. Potrebno še hitreje razčleniti omrežje servisnih delavnic
obstoječe pa opremiti in jih založiti z rezervnimi deli. Za razvoj servisnih
delavnic morata skrbeti zlasti industrija in trgovina.
Z novimi predpisi o obrtništvu bodo zagotovljeni boljši pogoji tudi za
razvoj zasebnega sektorja obrti. Na tej podlagi je mogoče računati s povečano
dejavnostjo storitvenih obrtnih delavnic, proizvodna dejavnost obrtnikov pa se
o preko raznih oblik poslovnega sodelovanja močneje povezovala s celotnim
družbenim gospodarstvom.
II. Gospodarski odnosi z inozemstvom
bseg bla
g°vne menjave s tujino bi se v letu 1964 povečal za 15 %, izvoz za
17 /o m uvoz za 13%. S tem bi se bistveno izboljšali odnosi med prilivom in
o ivom deviznih sredstev, doseženi s prodajo oziroma z nakupom blaga v
&
tujini.
Nadaljnje povečanje izvoza blaga in uslug je ena izmed osnov naše ekonomske politike v letu 1964. Izvoz naj bi narastel za okoli 17%, v tem izvoz
industrijskega blaga za okoli 22%, kmetijskih proizvodov pa za okoli 2%. Neblagovni devizni priliv bi se predvidoma povečal skupno za okoli 13%, v tem
od transporta za okoli 8% in od turizma za okoli 27 %.
Piedvideni izvoz industrijskega blaga bo znašal še vedno le okoli 13%
skupne industrijske proizvodnje. Zaradi take neskladnosti med obsegom industrijske proizvodnje in izvozom je treba zagotoviti zlasti naraščanje tiste proizvodnje, ki omogoča krepitev trajnih ekonomskih odnosov s tujino. Nadaljnje
povečevanje izvoza bo mogoče zagotoviti na osnovi nenehnega in hitrega večanja produktivnosti dela, izboljševanja kvalitete proizvodov in relativnega
zniževanja stroskov proizvodnje. Tesna povezanost z zunanjimi tržišči naj bi
omogočila pravilnejšo proizvodno orientacijo in uveljavitev progresivnih teženj
ki se pojavljajo na področju tehnologije in produktivnosti dela, kar bi obenem
mogocilo zboljševanje odnosov tudi v notranji potrošnji. Prizadevanjem za večji
izvoz bi bilo treba prilagajati tudi uvozno politiko, ob postopnem zmanjševanju
zaščite domačih proizvodov. Odvisnost obsega uvoza od izvoza naj bi postala
eden poglavitnih činiteljev v zunanjetrgovinskem poslovanju.
lr7in/°
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Prodaja proizvodov na zunanjem tržišču vedno bolj postaja eden izmed
bistvenih činiteljev za nadaljnji gospodarski razvoj posameznih podjetij in za
povečevanje celotne gospodarske moči. Zato bi morali težiti, da bi dosegli boljšo
strukturo izvoza in kvaliteto izdelkov ter večji devizni učinek. V ta namen naj
bi se tudi proizvajalne organizacije bolj neposredno vključevale v zunanjetrgovinsko menjavo; ustanavljajo naj zastopništva v tujini ter izboljšajo analitično obdelavo zunanjih tužišč z razširitvijo ustreznih oddelkov v podjetjih,
združenjih, zbornicah in inštitutih.
Delovne organizacije istih ali dopolnjujočih se strok bi si morale prizadevati za skupno prodajo svojih izdelkov na zunanjih tržiščih, da bi tako dosegle
večje uspehe. Prav tako bi morali stremeti k ustanovitvi organizacij, ki bi
skrbele za skupno projektiranje, proizvodnjo in prodajo kompletne industrijske
opreme, kar bi omogočilo boljšo uveljavitev podjetij v tujini. Ob tem bi morali
najti primerne organizacijske oblike za to vrsto kooperacije med podjetji, proučiti možnosti za njihovo integracijo in s primernimi oblikami kreditiranja
zagotoviti uspešnost takega načina izvoza.
V letu 1964 je treba povečati tudi napore za prodajo projektantskih del,
licenc in dosežkov raziskovalnih organizacij v inozemstvu ter za izvajanje gradbenih, raziskovalnih del in storitev, predvsem v deželah v razvoju.
Voditi bi morali takšno investicijsko politiko, ki bi zagotavljala razširitev
in modernizacijo proizvajalnih podjetij glede na komparativne prednosti za
izvoz najperspektivnejših strok.
Posebno pozornost je treba posvetiti poživitvi in hitrejšemu razvoju menjave v okviru obmejnih sporazumov, preko katerih lažje prilagajamo zunanjetrgovinsko menjavo potrebam našega gospodarstva. V tej zvezi je potrebno
proučiti tudi možnost razširitve menjave na osnovi carinskih olajšav, in možnosti, da se obmejno sodelovanje dvigne na višjo raven s kooperacijo med proizvajalnimi organizacijami obmejnih območij.
V prid izboljšanju plačilne bilance bo treba skrbeti tudi za povečanje neblagovnega deviznega priliva s tranzitnim in mednarodnim prometom ter z
razvojem najrazličnejše turistične dejavnosti, za kar ima SR Slovenija posebno
velike možnosti, temu primerno je prilagoditi pogoje gospodarjenja.
III. Produktivnost dela in osebna potrošnja
Poglavitni pogoj za hiter razvoj proizvodnje in potrošnje, za dosego trajnih
ekonomskih prednosti na zunanjih tržiščih in za večanje realnih osebnih dohodkov bo nadaljnje naraščanje produktivnosti dela.
1. Na podlagi predvidene dinamike povečane proizvodnje za okoli 11%
in zaposlenosti za 2 do 3'%, bi se produktivnost dela v celotnem gospodarstvu
lahko^ povečala za okoli 9 "/o. Predvideno povečanje produktivnosti dela bo
mogoče doseči z vlaganji za zboljšanje tehnične opremljenosti dela, s širšim
uvajanjem mehanizacije in avtomatizacije in z bolj smotrnim izkoriščanjem
obstoječih rezerv. Te so zlasti v modernizaciji tehnoloških procesov, specializaciji proizvodnje, boljši organizaciji dela, širšem vključevanju strokovnega
kadra v proizvodnjo in menjavo ter v nadaljnjem izpopolnjevanju meril za
delitev dohodka po delu. Predvideno rast produktivnosti dela bo zagotavljalo
tudi uveljavljanje boljših oblik poslovnega sodelovanja, ki naj omogoča racio-
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nalno izkoriščanje kapacitet in stimulira proizvajalce k naporom za širše uvajanje delitve dela in specializacije.
Hiter razvoj gospodarstva v naslednjih letih je mogoč samo na podlagi
kakovostnih sprememb. Zato je treba skrbeti za izobraževanje strokovnih kadrov in njihovo smotrnejše vključevanje v proizvodnjo. Posebno pozornost je
treba posvetiti vzgoji in štipendiranju kadrov iz neposredne proizvodnje, v
statutih delovnih organizacij pa naj se zagotove pravice in dolžnosti delavcev do
načrtnega in trajnega izobraževanja, uredi položaj službe za izobraževanje,
štipendiranje in kreditiranje. Bolj kot doslej je treba uvajati v proizvodnjo
izsledke raziskovalnega dela in vključevati raziskovalne organizacije v proučevanje in reševanje problemov kvalitete, tehnoloških postopkov in organizacije dela.
Naraščanje zaposlenosti bo zagotovilo povečanje proizvodnje in produktivnosti dela le, če bo vključevanje nove delovne sile prilagojeno zahtevam
racionalne in modernizirane proizvodnje. Zato je treba izvajanju politike zaposlovanja posvetiti posebno pozornost in zagotoviti ustrezno razmestitev delovne
sile tudi z izkoriščanjem rezerv, ki so še v delovnih organizacijah. Zato je važno,
da se prične s sistematičnim ugotavljanjem tekočih in perspektivnih potreb
po kadrih in da se na tej osnovi izdelajo in stalno dopolnjujejo dolgoročni
programi potreb za posamezna področja gospodarskih in družbenih dejavnosti
in za območja posameznih družbeno-političnih skupnosti.
Predvideno povečanje produktivnosti dela bo treba zagotoviti z izboljšanjem pogojev na delovnih mestih, z izpopolnjevanjem zdravstvenega in higiensko-tehničnega varstva pri delu, z nadaljnjim razvojem službe poklicnega
usmerjanja, z organizacijo obratov družbene prehrane za zaposlene, z ustanavljanjem vzgojno-varstvenih ustanov za otroke zaposlenih mater in drugimi
ukrepi, ki vplivajo na zboljšanje delovne sposobnosti proizvajalcev.
Posebno pozornost bo treba posvetiti vsestranskim pripravam za organiziran prehod na 42-urni delovni teden. V ta namen naj bi delovne organizacije
izdelale analize pogojev za povečanje produktivnosti dela in predvidele konkretne ukrepe za zboljšanje organizacije dela, racionalno izrabo delovnega
časa, uvedbo več izmen, uporabo novih tehnoloških postopkov, večjo časovno in
tehnično usklajenost posameznih faz delovnega procesa, preusmeritev proizvodnje na kvalitetnejše izdelke, odpravo ozkih grl, varčevanje z materialom,
povečanje strokovnosti in za dvig splošne tehnične in zdravstvene kulture zaposlenih.
Priprave za prehod na 42-urni delovni teden predstavljajo vsesplošno
akcijo za povečanje produktivnosti dela in pogojujejo boljšo izrabo delovnega
časa ob boljši pripravi in organizaciji dela, boljše izkoriščanje obstoječih kapacitet in ekonomičnejše poslovanje. Odločujoče za uspešen prehod in uspešno
izvršitev teh nalog je zato delo strokovnih kadrov v delovnih organizacijah,
kakor tudi sodelovanje vseh članov delovnega kolektiva, zlasti v odkrivanju
notranjih rezerv. Pri izvajanju potrebnih ukrepov za uspešen prehod na 42-urni
delovni teden morajo sodelovati gospodarske zbornice, družbene organizacije
in občinske skupščine.
K povečanju produktivnosti dela in k prehodu na skrajšani delovni čas bo
prispevala tudi pravočasna izdelava statutov.
2. S predvidenim povečanjem proizvodnje in produktivnosti dela se bodo
leta 1964 realni osebni dohodki na zaposlenega v gospodarstvu predvidoma
povečali za 9—10 ®/o. Osebni dohodki zaposlenih v negospodarskih dejavnostih
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pa naj bi rasli v približno enakem razmerju. V skladu s temi predvidevanji
bi se realna osebna potrošnja v družbenem sektorju povečala za okoli 13%.
Glede na zvišanje življenjskih stroškov v preteklem letu je treba za zagotovitev predvidene rasti realnih osebnih dohodkov posvetiti vso skrb izboljšanju preskrbe tržišča in njegove stabilizacije. Tej nalogi je treba prilagajati
tudi politiko formiranja in trošenja vseh razpoložljivih sredstev. S politiko
takšnega razvoja in varčevanja pri splošni potrošnji, ki mora biti v skladu z
materialnimi možnostmi, je treba zagotoviti, da se ne bodo povečevale družbene
dajatve, ki vplivajo na raven osebnih dohodkov in cen. Razvijati pa je treba
tudi tiste obrtne dejavnosti, ki zaradi deficitarnosti vplivajo na zviševanje življenjskih stroškov.
K politiki krepitve rasti realne osebne potrošnje naj s svojimi ukrepi prispevajo vse družbeno-politične skupnosti, zlasti pa občine, ki naj pri izvajanju
davčne politike skrbe predvsem za skladnost med splošnimi potrebami in
dvigom življenjske ravni občanov.
IV. Družbeni standard in družbene službe
Družbeni standard in družbene službe morajo biti deležne večje skrbi kot
doslej, saj posredno ali neposredno močno vplivajo na vse družbeno življenje,
med drugim tudi na gospodarstvo samo, in so eden izmed pogojev za hitrejši
in skladnejši splošni napredek.
S skladnejšim usmerjanjem investicijskih sredstev je moč doseči hitrejšo
rast stanovanjskega in komunalnega gospodarjenja, izboljševati materialne in
kadrovske razmere na področju vseh stopenj šolstva, kulturno-prosvetnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva in raziskovalnega dela vseh vrst. Prav
tako je še tesneje povezati dejavnost vseh teh področij z neposrednimi interesenti zanje in mobilizirati tako njihova materialna sredstva, kot tudi povečati
njihovo splošno skrb za skladen razvoj delovnih organizacij in družbeno-političnih skupnosti oziroma družbenih odnosov v njih.
1. Da bi pospešili stanovanjsko graditev in povečali ekonomičnost graditve,
je potrebno zboljšati celotni sistem programiranja in priprav za sodobnejšo
proizvodnjo. Razvijanje specializiranih obratov in podjetij za zaključna dela
naj omogoči hitrejšo dograditev. Za hitrejšo stanovanjsko izgradnjo je treba
še nadalje uporabljati vse dosedanje izkušnje, pospeševati proizvodnjo stanovanj
za prodajo, iskati nove oblike ter za vse omogočiti enake pogoje. Na večji
obseg stanovanjske graditve bodo vplivala tudi povečana sredstva soudeležbe
državljanov in razširitev kreditiranja stanovanjske graditve iz bančnih sredstev.
Na tej osnovi predvidevamo, da bomo v letu 1964 dogradili okoli 12 000 stanovanj .
Ustanavljanje organizacij, ki naj vzdržujejo in obnavljajo stanovanjske
hiše, naj pripomore k izboljšanju gospodarjenja v obstoječem stanovanjskem
fondu družbenega sektorja.
Urbanistični plani morajo upoštevati potrebe občanov in politiko komun pri
prostorskem razmeščanju proizvodnih in drugih objektov. Komunalne organizacije naj se pri urejanju komunalnih objektov in naprav prilagajajo tem
planom.
Da bi čimbolj uveljavili delavsko samoupravljanje v komunalnih organizacijah in izboljšali izpolnjevanje njihovega proizvodnega programa, je treba
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izboljšati tudi materialni položaj v komunalnih organizacijah ter vanje vključevati več strokovne delovne sile.
Sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš naj leta 1964 posveča vso
skrb strnjenim vlaganjem, s tem da bi podpiral kreditiranje večji komunalnih
del in izdelavo urbanistične dokumentacije tam, kjer njeno pomanjkanje ovira
smotrno izgradnjo mest, predvsem pa stanovanjsko graditev.
2. Na področju šolstva bo treba vzgojni in izobraževalni sistem bolj prilagoditi potrebam družbenega in ekonomskega razvoja. Uspešno izvajanje te
naloge naj zagotove povečane naložbe ter pravilno usmerjanje in smotrno
izkoriščanje sredstev; zlasti je treba skrbeti za vzdrževanje in obnovo šol, s
primernimi dozidavami in prenovitvami ter s spopolnitvijo opreme pa omogočiti
sodobnejši pouk.
V osnovnem šolstvu naj bi z gradnjo novih šol povečali kapacitete predvsem v mestih, industrijskih in drugih večjih središčih tako, da bi začeli postopno prehajati na pouk v eni izmeni in tudi na celodnevno bivanje učencev
v šoli. Ob tem ne bi smeli zanemariti problema tiste mladine, ki še vedno ni
deležna vzgojno izobraževalnega procesa na popolnih osemletkah. Prouči naj se
tudi možnost za brezplačno oskrbo učencev v osnovni šoli z učbeniki in v prihodnjem letu store prvi ukrepi za postopno uresničitev tega cilja. Posebno
pozornost je treba posvetiti tudi reformiranju šol za izobraževanje učiteljev
osnovnih šol, tako da bodo usposobljeni za izpolnjevanje vzgojno izobraževalnih
nalog, ki jih zahteva reformirana osnovna šola.
Na področju dvojezičnega šolstva in šolstva z italijanskim učnim jezikom
je treba intenzivno reševati vprašanje osnovnega šolskega prostora.
Znatno je treba povečati sprejem razvojno prizadetih otrok v ustanove
posebnega šolstva. Zato naj občine širijo kapacitete tega šolstva in urede
vprašanje ustanoviteljstva tistih posebnih šol, ki presegajo pomen občine ali
okraja. Pri financiranju izgradnje naj sodelujejo skladi in organizacije, ki so
zainteresirani na usposabljanju in rehabilitaciji vzgojno in fizično prizadete
mladine.
Nesorazmerje med številom kadrov, ki jih dajejo srednje strokovne šole
ter višje in visoke šole, je postalo resna ovira za hitrejše napredovanje gospodarstva in družbenih služb. Zato je v letu 1964 zlasti" potrebno širiti omrežje
poklicnih, tehniških in drugih ustreznih šol za gospodarstvo in družbene službe.
Zagotoviti je treba osnovne materialne potrebe tega šolstva in hkrati urediti
način financiranja. Treba pa je tudi pospešiti reformna prizadevanja na področju strokovnega izobraževanja in čimprej sprejeti potrebne predpise za uresničevanje reforme. Ustanovitelji gimnazij naj zagotove potrebna sredstva za
izboljševanje njihove materialne osnove, da bodo zagotovljeni vsaj minimalni
pogoji za verifikacijo. Gospodarske organizacije in družbene službe naj pospešeno ustanavljajo in razvijajo same ali pa s sodelovanjem drugih ustreznih
delovnih organizacij in zbornic centre za strokovno izobraževanje.
Da bi mogli zgraditi predvidene šolske prostore, je treba omogočiti občinskim in medobčinskim skladom za šolstvo večje možnosti za najemanje posojil.
V visokem šolstvu naj bi se nadaljevalo z utrjevanjem močno razširjene
mreže visokošolskih zavodov. V ta namen je treba skrbeti za nadaljnje izboljšanje materialnih in kadrovskih pogojev zlasti tistih šol, ki so ob naglem razvoju v tem zaostale. Šole in drugi zainteresirani činitelji naj bi se tudi prizadevali za zboljšanje pogojev izrednega študija oseb, ki so v stalnem delovnem
razmerju in poskrbeli za izboljševanje razmer pri štipendiranju študentov.
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Studij na višjih in visokih šolah naj se še nadalje ureja po sodobnejših
načrtih z namenom, da bi fakultete v večji meri kot doslej zadovoljevale potrebe
po kvalificiranih strokovnjakih raznih strok in stopenj. Reformo visokošolskega
študija pa spremlja še vrsta težav in problemov ter bi bilo zato treba v letu
1964 temeljito oceniti uspehe in neuspehe na tem področju in najti najracionalnejše rešitve.
3. Telesna kultura je za gospodarskim razvojem in stanjem v drugih družbenih službah zaostala. Zato bi bilo treba v bodoče pogoje za njen razmah bolj
načrtno razvijati. Ustrezni družbeni in upravni organi naj bi skupno s strokovnimi službami skrbeli zlasti za sodobno vrednotenje in načrtno izvajanje
telesne vzgoje v šolah ter v telesnovzgojnih in delovnih organizacijah. V ta
namen bi bilo treba intenzivneje skrbeti tudi za razvoj materialnih osnov
množične telesne vzgoje, za vzgojo in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, za
pospeševanje kvalitetnega športa ob urejenem strokovnem proučevanju vseh
področij telesne kulture in prosvetno pedagoške službe ter obenem zagotoviti
ustanovitev skladov za telesno kulturo.
4. V organizaciji raziskovalne dejavnosti je treba predvsem:
— pospeševati ustanavljanje razvojnih oddelkov in razvojnih inštitutov pri
vseh večjih gospodarskih organizacijah;
— organizirati raziskovalne teame, ki naj jih sestavljajo kadri inštitutov,
razvojnih oddelkov podjetij in strokovnjakov v operativi. Rezultate raziskav
je treba hitreje prenašati v proizvodnjo;
— zagotoviti večjo povezanost med raziskovalnimi zavodi samimi, kakor
tudi z drugimi zavodi in gospodarskimi zbornicami.
Da bi se zagotovilo perspektivno reševanje problemov kvalitete in večje
produktivnosti dela, je treba zajeti raziskovalno dejavnost v celovite projekte,
kot je to bilo nakazano s formiranjem projektov v letu 1963. Pri formiranju
raziskovalnih projektov je treba osvojiti načelo ekonomske utemeljenosti predvidenih rešitev.
Pri programiranju raziskovalnega dela naj se še močneje uveljavi načelo,
da je treba programirati uporabnostne raziskave s področja tehnike in biotehnike preko gospodarskih zbornic in ustreznih upravnih služb, raziskave s področja družbenih ter bioloških in medicinskih ved pa po ustreznih družbenih
in drugih samoupravnih organizacijah. Tudi javne službe, predvsem pa organi
javne uprave naj bi v večji meri kot doslej uporabljali izsledke raziskovalnega
dela ter financirali konkretne raziskave, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
Politika sklada »Borisa Kidriča« pri financiranju raziskovalnih del naj bo
usmerjena na tista področja, ki bodo v 7-letnem planu družbenega razvoja
ocenjena kot prioritetna. Predvsem pa je treba spodbujati raziskave na tistih
področjih, kjer se raziskovalno delo šele organizira.
5. Družbeno-politične skupnosti naj v skladu z zviševanjem življenjske
ravni in višjih kulturnih potreb občanov razvijajo kulturno-prosvetne dejavnosti in z ustrezno delitvijo sredstev zagotove njih gmotno osnovo. Smotrno
medobčinsko sodelovanje in združevanje sredstev ter strokovna in delovna
povezava istovrstnih delovnih organizacij lahko pomembno pospešijo rast kulturnih dejavnosti. Kulturni, prosvetni in umetniški zavodi naj posvete posebno
pozornost izdelavi statutov in programov, ki so podlaga za hitrejše uveljavljanje samoupravnosti teh institucij in delitve dohodka po delu.
V letu 1964 naj bi razvijali predvsem tiste kulturno-prosvetne dejavnosti,
ki zadovoljujejo najširše kulturne potrebe. Zato naj bi povečali prizadevanja
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za kakovostni dvig radijskega in televizijskega programa ob sočasni razširitvi
omrežja; bolj naj bi se zavzeli za solidnejšo in modernejšo organizacijo proizvodnje slovenskega filma ter intenzivneje obravnavali in modernizirali kinematografe; izboljšali naj bi delovanje vseh vrst knjižnic ter predvsem razvili
in utrdili matične knjižnice.
Varstvo kulturnih spomenikov naj se smotrno povezuje z ustreznimi urbanističnimi in turističnimi načrti. V prihodnjem letu naj se pravno uredi varstvo
narave.
Bolj kot doslej je treba podpreti temeljno dejavnost osrednjih kulturnih
in umetniških institucij, omogočiti večjo razstavno dejavnost muzejev in galerij
ter pospeševati gledališka, koncertna in druga gostovanja, ki naj bi omogočila
širšemu občinstvu dostop do pomembnih kulturnih dobrin.
Vsi zavodi naj bi zlasti še povečali skrb za kulturno vzgojo občinstva.
6. Da bi dosegli skladen razvoj zdravstvene službe in zdravstvenega varstva
prebivalstva z gospodarskim in družbenim razvojem, bi morali v zdravstvu
zagotoviti povečanje zmogljivosti predvsem na področju bolnišnične, zdraviliške in lekarniške službe, ki so zaradi neenakomernega razvoja zaostajale za
potrebami, in izboljšati pogoje za delo zdravstvenih zavodov za osnovno zdravstveno varstvo z njihovo razširitvijo, obnovo in modernizacijo opreme. Zato
se bo v letu 1964 vlagalo največ sredstev za povečanje zmogljivosti bolnišnic,
zdravilišč in lekarn, razen tega pa se bo nadaljevalo z dograditvijo že začetih
ambulantno polikliničnih zavodov.
Zdravstveni zavodi, zlasti pa zdravstveni domovi, postaje, dispanzerji, obratne ambulante, šolske poliklinike in drugi zavodi za osnovno zdravstveno
varstvo bi morali še nadalje razvijati preventivne zdravstvene dejavnosti predvsem na področju zdravstvenega varstva žena, otrok, šolske in vajenske mladine, preprečevanja nesreč pri delu in poklicnih obolenj ter skrbeti za razvoj
dispanzerske dejavnosti na področju geriatrije, mentalne higiene, alkoholizma,
nevroz, rakastih in drugih bolezni. V ta namen bo potrebno to službo organizacijsko, strokovno in kadrovsko krepiti; družbeno-politične skupnosti, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, delovne in druge organizacije pa ji bodo
morale zagotoviti sredstva za njeno delo.
V tem letu je treba ustvariti pogoje za hitrejši razvoj zobozdravstvene
službe, predvsem s perspektivo poglobitve dela na preventivi, zlasti pri predšolski in šolski mladini.
V letu 1964 bo treba delo zdravstvenih centrov razviti v smeri organizacijskega utrjevanja zdravstvene službe in proučevanja zdravstvenega stanja občanov, da bi lahko nudili strokovno pomoč družbeno-p6litičnim skupnostim pri
usmerjanju zdravstvene politike.
Vzporedno s potrebami in nadaljnjim razvojem zdravstvene službe bo treba
skrbeti za povečanje števila vseh zdravstvenih delavcev, za njihovo pravilno
strokovno usmerjanje in nadaljnje izpopolnjevanje z ustreznimi oblikami dopolnilnega izobraževanja.
Pri reševanju zadev, ki so pomembne za zdravstveno varstvo, bo treba
okrepiti sodelovanje družbeno-političnih skupnosti, organov družbenega upravljanja zdravstvenih zavodov in komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja,
zlasti pa, da se doseže smotrna poraba sredstev zdravstvenega zavarovanja.
Uveljaviti bo treba tudi vlogo in pomen zdravstvenih investicijskih skladov.
Zdravstveno varstvo kmetijskih proizvajalcev naj se nadalje dopolnjuje
zlasti glede zdravstvenega varstva otrok, šolske mladine, nosečnic in porodnic.
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Da bi čimbolj učinkovito odstranjevali vzroke okužb in bolezni, bi morale
družbeno-politične skupnosti utrjevati službo sanitarne inšpekcije in ji dati vso
podporo.
Republika-bo za razvoj zdravstva skrbela predvsem s tem, da bo še nadalje
vlagala sredstva za izgradnjo kliničnih bolnišnic in inštitutov medicinske fakultete in s tem zagotavljala pogoje za vzgojo in strokovno rast zdravstvenih
kadrov ter za dvig zdravstvene službe in medicinske znanosti.
Nov način financiranja zdravstvenih zavodov terja tako organizacijo dela
in tak sistem delitve dohodka, ki bosta spodbudno vplivala na bolj smotrno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti ter spodbujala zdravstvene delavce k večji
strokovnosti in večji skrbi za človekovo zdravje. Za hitrejšo rast materialne
osnove zdravstvenih zavodov pa so potrebni tudi večji lastni skladi in njihovo
združevanje.
7. Nagel družbenoekonomski razvoj, ki ustvarja nove osebne, družinske in
družbene probleme, nalaga službi socialnega varstva nove in zahtevnejše naloge,
katerim pa materialna osnova ni prilagojena.
Zato je treba organizirati dobro omrežje socialnih služb v družbeno-političnih skupnostih in delovnih organizacijah ter pospešeno ustanavljati centre za
socialno delo in jih usposobiti, da bodo uspešno opravljali vse naloge s tega
področja. Vzporedno z razvojem centrov bo treba uvajati in razvijati strokovno
socialno delo tudi v družbenih službah in delovnih organizacijah ter nadaljevati
s strokovnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov.
Z razvijanjem vseh oblik socialnega varstva, zlasti vzgoje in varstva otrok
in mladine ter skrbi za dojenčke, bodo ustvarjeni v občinah in krajevnih skupnostih pogoji za razbremenitev zaposlenih staršev. V ta namen je treba predvsem ustanavljati vse vrste varstveno-vzgojnih ustanov in pospešiti kategorizacijo otrok, motenih v duševnem in telesnem razvoju, ter njihovo habilitacijo
in rehabilitacijo. Utrditi je treba strokovno delo pri obravnavanju otrok in
mladine pod družbenim varstvom.
Rešiti je treba življenjske pogoje tistih borcev NOV, njihovih družin in
vojaških vojnih invalidov, ki zaradi starosti, slabega zdravja in drugih razlogov
živijo v neustreznih gmotnih razmerah.
Invalidnim osebam naj se omogoči vsestranska rehabilitacija, strokovna
usposobitev in zaposlovanje na ustreznih delovnih mestih. Zato je treba razvijati
bazenske centre ter rehabilitacijske in socialno-varstvene institucije.
Družbena skrb za starejše osebe naj bo osredotočena v komunah in krajevnih skupnostih. Te naj ob upoštevanju strukture prebivalstva razvijajo
za svoje področje specifične oblike varstva, predvsem službe za strokovno nego
in pomoč bolnim ter ostarelim osebam. Da se uveljavi in poglobi preventivno
delo s posameznimi grupami odraslih oseb, ki so potrebne posebne družbene
skrbi, naj centri za socialno delo njihovo problematiko načrtneje proučujejo.
Se nadalje bo treba intenzivno proučevati problematiko ostarelih kmetov in
predlagati možnosti za njeno reševanje. Poleg tega je treba razvijati zavode za
varstvo starostnikov.
Za izvajanje nalog na področju socialnega varstva naj bi družbeno-politične
in delovne organizacije skupno zagotovile potrebna sredstva v skladu s svojimi
posebnimi pogoji.
8. Na področju socialnega zavarovanja naj vsi prizadeti činitelji, ki pri njegovem izvajanju sodelujejo, v polni meri upoštevajo priporočilo, ki ga je v letu
1963 izdala Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije.
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Skupna dopustna stopnja obremenitve osebnih dohodkov s prispevki za
socialno zavarovanje naj v letu 1964 ne bi presegla ravni iz leta 1963. V okviru
te stopnje naj stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje ne presega 8% od predpisane osnove; skupščine komunalnih skupnosti socialnega
zavarovanja naj v okviru te meje določijo take stopnje osnovnega prispevka za
zdravstveno zavarovanje, ki bodo v skladu z dejanskimi potrebami na njihovih
območjih.
9. Pri izvajanju politike zaposlovanja delavcev bi bilo treba doseči tesnejše
sodelovanje delovnih organizacij z zavodi za zaposlovanje delavcev. Poleg
operativnih in koordinacijskih nalog naj se služba za zaposlovanje delavcev še
bolj usmerja v študijsko proučevanje problematike zaposlovanja in močneje
uveljavi pri prekvalifikacijah delavcev in poklicnem usmerjanju.
10. Potrošnja proračunskih sredstev družbeno-političnih skupnosti v SR
Sloveniji se bo povečala v letu 1964 za okoli 14»/«. Povečanje temelji na oceni
sredstev, ki se zvišujejo skladno z doseženim gospodarskim razvojem v letu
1963 in predvidevanji za leto 1964. V oceni sredstev se predvideva le realen
globalni porast kmetijskih davščin ob upoštevanju nižje obdavčitve višinskih
posestev. Prav tako se bo nadaljevala že v letu 1963 začrtana politika obdavčitve, ki omogoča hitrejši razvoj zasebnih uslužnostnih obrti in gostinstva v
skladu s potrebami. Izraziteje bo prišlo do izraza že v letu 1963 uvedeno znižanje davčnih stopenj pri storitveni obrti, ki plačuje svoje obveznosti za nazaj.
Tudi v^ letu 1964 naj bi se ne povečavale stopnje lokalnih davščin, ker
vsako povečevanje pomeni zmanjševanje uspehov v prizadevanjih za zboljšanje
življenjske ravni prebivalstva.
Predvideni obseg sredstev omogoča družbeno-političnim skupnostim, da ob
čimvečjem varčevanju v vseh oblikah potrošnje tako usmerijo sredstva, da bodo
zagotovile izpolnjevanje zakonitih obveznosti.
V. Investicije
Leta 1963 uveljavljeno investicijsko politiko, ki je težila k realizaciji hitre
rasti proizvodnje in povečevanju izvoza ob večji vlogi decentraliziranih sredstev, naj bi nadaljevali tudi leta 1964.
V skladu s povečanjem družbenega proizvoda bi se naložbe v osnovna
sredstva povečale V letu 1964 za okoli 10—11 %>. V tem okviru bi se glede na
razporeditev sredstev in potreb po skladnem razvoju v glavnem ohranilo doseženo razmerje med gospodarskimi investicijami in investicijami v družbeni
standard.
1. Na področju industrije bo treba ob vse širšem uvajanju izsledkov raziskovalnega dela zagotoviti vlaganja za modernizacijo tehnoloških procesov,
hkrati pa usmerjati investicije v tiste objekte, ki zagotavljajo vse večje devizne učinke. Za zagotovitev visoke učinkovitosti investicij je treba že v programih predvideti tudi vlaganja v vzgojo ustreznega strokovnega kadra in
v gradnjo stanovanj. Pospešiti bo treba tudi priprave za izgradnjo tistih novih
objektov, za katere so že v celoti izdelani investicijski programi ter so na
osnovi njihove proizvodnje, ki se vključuje v dolgoročni program razvoja
industrije v SFRJ in SR Sloveniji, že načelno odobreni krediti pri zveznih
in poslovnih bankah. Hitrejše uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov in
modernizacije celotnega procesa proizvodnje mora biti osnova za nove obrate
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v izgradnji. Hkrati pa je treba s hitrejšim aktiviranjem vloženih sredstev in
izboljšanjem tehnične strukture v prid večjih vlaganj v opremo povečati učinkovitost investicij.
V kmetijstvu bo treba dajati prednost tistim investitorjem, ki imajo možnosti za razvoj velike, specializirane proizvodnje, ob najboljšem izkoriščanju
prirodnih in ekonomskih pogojev. Pri tem je stremeti za kompleksno izgradnjo
obratov, upoštevajoč potrebe večjih potrošnih središč in proizvodnje za izvoz.
Za nemoten razvoj proizvodnje in blagovnega prometa bo treba povečati
in modernizirati zmogljivosti prometnih dejavnosti. Posebno velja to za ceste
in za železniški promet, ki je glavni prevoznik množičnega blaga na srednjih
in daljših razdaljah. Razpoložljiva sredstva bo zato treba usmeriti v rekonstrukcije in v modernizacijo železnic ter v nadaljnjo izgradnjo cestnega
omrežja. Hkrati s temi investicijami bo treba usmerjati ta sredstva tudi v izgradnjo turističnih objektov, ki zagotavljajo hitrejše naraščanje inozemskega
turizma.
Investicijska sredstva na drugih področjih gospodarstva je treba usmerjati predvsem v naložbe, ki omogočajo stabilno naraščanje blaginje prebivalstva z boljšo založenostjo tržišča z živilskimi izdelki ter z boljšim zadovoljevanjem potreb po obrtnih in trgovinskih storitvah.
2. Spričo decentralizacije obveznosti na področju gospodarskih investicij
se bodo morale ob večji odgovornosti neposrednih proizvajalcev pri sprejemanju investicijskih odločitev tudi poslovne banke bolj vključevati v financiranje investicij. Potrebe po nadaljnjem razvoju gospodarstva narekujejo
večji obseg združevanja prostih investicijskih sredstev uporabnikov družbenega
premoženja v okviru bank.
3. Za skladen razvoj gospodarstva bodo uporabljena tudi republiška sredstva za investicije, ki se prenesejo kot kredit na splošno gospodarsko banko
SR Slovenije.
Iz sredstev odpravljenega republiškega investicijskega sklada bo splošna
gospodarska banka SR Slovenije odobravala v letu 1964 posojila gospodarskim organizacijam predvsem s področja kmetijstva, prometa in turizma ter
skladu SR Slovenije za negospodarske investicije.
V kmetijstvu se bodo odobravala posojila za udeležbe pri kreditih, ki jih
bodo dale specializirane banke predvsem za razvoj večjih družbenih posestev,
ki bodo s proizvodnjo kmetijskih pridelkov vsakodnevne porabe prispevala k
boljši preskrbi prebivalstva.
V prometu se bodo odobravala posojila za udeležbe k predvidenim zveznim kreditom za rekonstrukcijo železnic in za nadaljevanje rekonstrukcij
osnovnega cestnega omrežja, za ureditev letališča v Brnikih ter za luko Koper.
V letu 1964 je treba začeti z gradnjo obale za razsuti tovor in z gradnjo železniške proge, ki bo povezala Koper z zaledjem.
Sredstva, predvidena za nadaljnji razvoj turizma, se bodo odobravala
predvsem za soudeležbo k zveznim posojilom za zgraditev nastanitvenih in
drugih objektov, ki so osnova za hitro rast inozemskega turizma.
4. Življenjske razmere prebivalstva je treba zboljševati tudi z ustreznimi
vlaganji v družbeni Standard. S širšim uveljavljanjem gradnje stanovanj za
prodajo in drugimi novimi oblikami je treba skrajšati čas graditve stanovanjskih hiš ter uvajati industrijski način gradnje.
5. Povečana proizvodnja in blagovni promet bosta terjala vlaganja delovnih organizacij, družbenih skladov in bank tudi v stalna obratna sredstva.
23
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Da bi zagotovili uspešnejše opravljanje nalog, ki so predvidene v tem
družbenem planu, naj skladi s svojimi sredstvi podpirajo uresničitev stremljenj za hitro povećavanje proizvodnje z uporabo sodobnih proizvajalnih sredstev in moderne tehnologije, za povećavanje produktivnosti dela ob pospešenem
uvajanju izsledkov raziskovalnega dela v proizvodnji in za povećan izvoz.
Vlaganja za razvoj šolstva in raziskovalnega dela naj bi ustvarila boljše
pogoje za izobraževanje visoko kvalificiranih strokovnjakov. Pri uporabi teh
sredstev naj bi se posvečala pozornost ustvarjanju primernih materialnih pogojev za znanstveno in pedagoško delo ter strokovnemu izpopolnjevanju in
številčni rasti zlasti pedagoških kadrov na visokih šolah in raziskovalcev v
raziskovalnih organizacijah. Na drugih področjih naj skladi podpirajo izvrševanje osnovnih republiških nalog s tem, da bodo vlaganja kar najbolj utemeljena. V ta namen naj upravni odbori razporejajo sredstva skladov le na
podlagi letnih programov, sprotne odločitve pa morajo temeljiti na dobro proučenih analizah.
Republiški skladi bodo glede na naloge in cilje družbenega plana SR Slovenije uporabljali svoja sredstva takole:
1. Cestni sklad SR Slovenije bo usmerjal svoja sredstva skladno z dolgoročnim programom izgrajevanja cestnega (omrežja in določili republiškega
zakona o javnih cestah.
V skladu s programom je treba reševati v SR Sloveniji predvsem ureditev cestnega križa. Zato se bodo s sredstvi sklada in združenimi sredstvi
interesentov izvajala dela na najpomembnejših cestnih objektih, pri čemer
bo sklad upošteval ekonomičnost gradnje in čimprejšnjo vključitev objektov
v promet. S tem bo mogoče doseči večjo rentabilnost vloženih sredstev in cenejšo graditev.
Razen tega bo sklad usmerjal sredstva še za modernizacijo važnejših cest
splošnega gospodaskega in turističnega pomena, ki so povezane s cestnim križem, ter za redno vzdrževanje drugih cest, da bi se postopoma odpravile posledice zime in druge pomanjkljivosti cestnega omrežja. Pri tem bodo imele
prednost turistične in druge gospodarsko pomembne ceste z gostim prometom.
2. Sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš bo svoja sredstva še
nadalje usmerjal za potrebe po stanovanjih za republiške in druge institucije,
ki so posebej pomembne za vso republiko ter ob sodelovanju z občinskimi
skladi za graditev stanovanj za družine borcev NOV.
Nadalje bo sodeloval pri graditvi stanovanj za člane tistih delovnih organizacij, kjer bi stanovanjska graditev, zavirala njihov hitri razvoj.
S kreditiranjem bo .podpiral urejanje mest s komunalnimi napravami kolektivne porabe, da bi se na večjih komunalno vnaprej urejenih površinah
ustvarili pogoji za industrializacijo stanovanjske graditve.
Sklad naj določi del sredstev za raziskovalno delo na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarjenja.
3. Sklad SR Slovenije za šolstvo bo zagotovil vsem na sklad vezanim šolam sredstva za osnovno dejavnost, pri čemer bo še naprej uporabljal že
uveljavljena merila, ki temelje na številu po statutih šolskih zavodov določenih
pedagoških ur in oceni vzporednega pedagoškega dela. Na podlagi v letu 1963
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izvedenih proučevanj problematike in metod za financiranje osnovne dejavnosti
šolstva pa bo sklad med letom 1964 načela in objektivizirana merila za dodeljevanje sredstev za osnovno dejavnost še izpopolnil. Vzporedno s tem bo pripravil predlog za financiranje šol po šolskem, namesto po koledarskem letu.
Za. pravilno uporabo sredstev sklada bo potrebna v šolah takšna notranja
delitev dohodka, ki bo temeljila na ustreznem evidentiranju opravljenega dela,
nastalih stroškov in pridobljenega dohodka. Zato bi morale šole zagotoviti
takšno knjigovodsko evidenco, ki- bi organom upravljanja in šolskim kolektivom pa tudi skladu omogočala podroben vpogled v poslovanje šolskega zavoda in določitev objektivnejših meril za delitev osebnih dohodkov.
Sredstva za financiranje šolstva italijanske narodnosti in dvojezičnega
šolstva bo sklad zagotavljal po istih načelih kot v letu 1963.
Sklad bo z ustrezno koncentracijo vloženih sredstev skušal doseči čim
večjo ekonomičnost in racionalnost gradenj. Financiral bo predvsem tiste investicije, ki jih je po že sklenjenih pogodbah dolžan financirati. To so zlasti
že začete gradnje. Pri novih investicijah pa bodo imele prednost tiste, ki jih
bodo sofinancirale tudi delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti,
pri čemer bo vsaj v enaki meri kot leta 1963 financiral investicije v posebna
šolstvo, v šolstvo italijanske narodnosti in dvojezično šolstvo.
Upravni odbor sklada bo z namenskimi dotacijami financiral graditve
šol ter kreditiral nabavo opreme in učil. Kreditiranje iz sklada pa bo usklajeval z možnostmi odplačila iz amortizacije šol, ki bodo posojila najemala;
v letu 1964 naj prouči tudi možnosti za graditev šol na osnovi kredita.
4. Skladi za pospeševanje znanstvenih in raziskovalnih dejavnosti bodo s
svojimi sredstvi še naprej pospeševali hitro uveljavljanje ter vključevanje raziskovalnega dela v razvoj gospodarstva in družbenih služb. Skladi pa, s pomočjo katerih je v veliki meri mogoče vidneje usmerjati kulturne dejavnosti,,
bodo tudi v letu 1964 bistveni mobilizacijski činitelj pri razvoju vseh tistih
dejavnosti, za katere se kaže največja potreba.
a) Sklad Borisa Kidriča bo še nadalje s financiranjem in posojili podpiral
reševanje nalog, ki so s stališča družbenega razvoja najbolj aktualne in pospeševal tiste vede, raziskovalna področja ali prizadevanja, ki se razvijajo ali
pa jih je šele treba razviti.
Da bi se materialna osnova za raziskovalno delo povečala, bo sklad tudi
v letu 1964 povezoval svoja sredstva s sredstvi neposrednih interesentov. Obenem si bo prizadeval za še večje sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami
ter delovnimi organizacijami pri sestavljanju programov raziskovalnega dela.
Pri tem naj bi sodelovale tudi gospodarske zbornice in druge ustrezne organizacije.
Posebna naloga sklada bo pomoč pri vzgoji raziskovalnih in pedagoških
kadrov v raziskovalnih organizacijah in visokih šolah ter njihovo strokovno
izpopoln j evan j e.
b) Sredstva sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva se bodo uporabila predvsem za pospeševanje in razširitev proizvodnje na družbenih vrtnarskih obratih, za financiranje prognostičnih služb ob soudeležbi sredstev družbeno-političnih skupnosti, za selekcijsko službo v govedoreji, prašičereji in v
perutninarstvu, za semensko službo ter za veterinarsko in rastlinsko zaščito.
S sredstvi sklada se bo pospeševalo tudi založništvo in propagandna dejavnost,
s področja kmetijstva.
23»
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5. Sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti bo podpiral
predvsem akcije, ki bodo dale trajnejše rezultate, pomagal pri urejanju kulturnih spomenikov in sodeloval pri izvajanju tekočih kulturnih nalog. Pri tem
pa bo še dosledneje uveljavljal načelo soudeležbe komun ter delovnih in drugih organizacij, ker bo le tako lahko sredstva za kulturne dejavnosti povečeval
in pomagal tudi s posojili.
6. Sklad SR Slovenije za pospeševanje založništva bo ob povečanih sredstvih podpiral založništvo in knjigoveštvo ter časopisno in grafično dejavnost.
7. Sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov
bo podpiral vso filmsko dejavnost, tako filmsko proizvodnjo kot kinofikacijo
in filmsko vzgojo, pri čemer bo podpiral predvsem prizadevanja, ki naj omogočijo konsolidacijo slovenskega filma.
8. Prešernov sklad bo še nadalje skladno s svojimi poglavitnimi nalogami
podpiral umetniške stvaritve in podeljeval štipendije predvsem mlajšim nadarjenim umetniškim delavcem kot pomoč za njihovo izpopolnjevanje doma in
v tujini.
9. Sredstva sklada SR Slovenije za negospodarske investicije so namenjena
za kritje negospodarskih investicij republiškega pomena, predvsem na področju
zdravstva, socialnega varstva, kulturnih dejavnosti in republiške uprave.
Da bi se dosegla čimbolj smotrna in racionalna uporaba sredstev, je treba
investiranje zožiti in sredstva usmeriti na najpomembnejše objekte splošno
družbenega pomena.
Pri tem je zlasti treba zagotoviti sredstva za nadaljevanje že začetih objektov in za njihovo čimprejšnjo dovršitev ter za kritje že sprejetih obvez iz
prejšnjih let. Sredstva za nove objekte naj se odobre le v primerih, ko je
zanje tehnična dokumentacija v celoti zagotovljena. Pri odobravanju sredstev
je treba upoštevati stvarne možnosti za realizacijo in pogoje za smotrno uporabo dodeljenih sredstev.
Iz sredstev sklada naj se v čimvečji meri in kjerkoli to dovoljujejo objektivni pogoji, dodeljujejo sredstva kot posojila. Pri tem je treba stremeti za
tem, da se preide postopoma v celoti na kreditiranje tudi za tiste javne službe,
katerih dejavnost se sicer financira iz proračuna.
10. Sklad SR Slovenije za socialne ustanove bo skladno s svojimi pravili
sodeloval pri kreditiranju tistih socialnih zavodov, ki imajo širši pomen, ali
katerih razvoj zaostaja za potrebami. Pri tem bo dajal prednost dodeljevanju
kreditov zavodom za rehabilitacijo in vzgojo varstvenim ustanovam. Sklad bo
težil k izdelavi takih investicijskih načrtov in dolgoročnih programov za graditev domov za socialno varstvo, ki bodo zagotavljali ob najmanjši investicijski
potrošnji čimbolj ekonomično poslovanje.
Da bi prispeval k razširjenju omrežja socialnih ustanov in zagotovil racionalno uporabo sredstev, bo sklad financiral tudi izdelave študijskih programov, projektov in drugih analiz, ki so posebnega pomena za razvoj in gradnjo socialnih in vzgojnih zavodov v vsej republiki.
11. Iz namenskih sredstev za gradnjo sodnih poslopij se bodo dajala tudi
v letu 1964 posojila za gradnjo in opremo okrožnih in občinskih sodišč ter
ustreznih spremnih objektov ob soudeležbi sredstev občin in okrajev.
12. Rezervni sklad za potrebe gospodarskih organizacij je že v preteklem
razdobju usmerjal svoja prizadevanja ne samo k sanaciji že nastalih izgub,
temveč predvsem k preventivnim akcijam pri tistih delovnih organizacijah, ki
se spričo funkcionalno ali ekonomsko zastarelih osnovnih sredstev niso mogle
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uspešno uveljaviti na tržišču. Preventivno ukrepanje za pravočasno ugotavljanje in preprečevanje finančnih težav v prihodnje bo najpomembnejša naloga sklada tudi v letu 1964.
Politika razporejanja in uporabe sredstev iz sklada mora temeljiti na načelu, da je vsaka sanacija, še zlasti pa preventivna, investicija posebne vrste,
ki se mora odvijati na podlagi temeljito proučenega sanacijskega načrta.
Višja sredstva sklada v letu 1964 bodo omogočila tudi izvajanje ukrepov,
ki bodo hkrati z izpopolnitvami gospodarskega sistema lahko prispevali k postopni normalizaciji poslovanja tistih skupin delovnih organizacij, ki so doslej
zaradi izrazito neugodnih pogojev za gospodarjenje zaostajale v razvoju in
pomenile oviro za uspešen razvoj tudi drugih panog gospodarstva. S to politiko
se bo sklad lahko učinkoviteje vključil v izvajanje perspektivnih in povečanih
nalog, ki jih ima republika na področju gospodarstva, hkrati pa bodo takšni
dolgoročnejši ukrepi za preventivno sanacijo preprečevali nastajanje finančnih
in ekonomskih težav večjega ter trajnejšega obsega, v katere bi sicer zašle
nekatere skupine podjetij.
Uspešnost takega poslovanja sklada pa je močno povezana z delovanjem
bank pri izvajanju njihove kreditne politike. Zato bo sklad tesneje sodeloval
zlasti s Splošno gospodarsko banko SR Slovenije.
Pri sanacijah gospodarskih organizacij bo sklad sodeloval le po občinskih
skladih skupnih rezerv. Odklanjal pa bo udeležbo pri sanacijah izgub tistih
gospodarskih organizacij, kjer bo ugotovil, da ni stvarnih pogojev za uspešnost
nadaljnjega poslovanja.
Skupščina SR Slovenije priporoča delovnim organizacijam, samoupravnim
organom, občinskim in okrajnim skupščinam ter drugim organizacijam, da
pripomorejo k uresničitvi smernic in ciljev gospodarskega razvoja in razvoja
družbenega standarda ter osebne potrošnje, ki jih vsebuje ta plan.
Delovne organizacije naj se s svojimi delovnimi programi vključijo v prizadevanja za izpolnitev nalog in ciljev tega družbenega plana. Plani delovnih
organizacij naj obravnavajo proizvodne, organizacijske, ekonomske in tržne
pogoje za zagotovitev visoke rasti proizvodnje, realizacije na domačih in tujih
tržiščih, naraščanje produktivnosti dela, racionalnosti poslovanja ter rasti produktivnosti dela ustrezno povečanje realnih osebnih dohodkov.
DOKUMENTACIJA
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
(Tekstni del)
DRUŽBENI RAZVOJ V LETU 1964
I. PROIZVODNJA
1. Gibanje celotne proizvodnje
Na temelju sedanjih in novih proizvajalnih zmogljivosti ter materialnih
in družbenih pogojev, ki vplivajo na rast proizvodnje, kot so povečanje produktivnosti in zaposlenosti kakor tudi povečan obseg zunanjetrgovinske izmenjave,
predvidevamo, da bomo leta 1964 dosegli naslednjo vrednost proizvodnje:
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v milijardah din
v cenah leta 1963
Indeksi

Družbeni bruto proizvod
Družbeni proizvod
Narodni dohodek

1419,7
640,5
594,2

1581,0
708,8
649,0

1754,1
783,6
716,6

1962

1963

111,4
110,7
109,2*

no,9
110^5
110^4

Ker predvidevamo, da bo proizvodnja hitreje naraščala v družbenem
sektorju, se bo povečala tudi njegova udeležba v celotni proizvodnji. Iz leta v
leto se delež družbenega sektorja povečuje za okrog 1 !°/o, tako da bo znašal leta
1964 že okrog 89i0/o od celotne proizvodnje.
Skladno z rastjo proizvodnje bo naraščala tudi vrednost narodnega dohodka na prebivalca in bo predvidoma znašala:

Indeksi

1962
Narodni dohodek na
prebivalca (v tisoč
din, po cenah leta
1963)

370,2

401,4

1964

1963
1962

1964
1963

439,6

108,4

109,5

Po posameznih gospodarskih dejavnostih predvidevamo naslednjo rast
vrednosti proizvodnje:
v milijardah din
v cenah leta 1963

Celotno gospodarstvo
. — Industrija
— Kmetijstvo
v tem družbeni
sektor
— Gozdarstvo
— Gradbeništvo
— Promet
— Trgovina
—- Gostinstvo
— Obrt
— Druge dejavnosti

1962

1963

1964

1963
1962

1964
1963

1419,7
777.5
177.6

1581,0
878,5
195,4

1754,1
984,0
211.8

111,4
113,0
110,0

110,9
112,0
108.4

46,2
14.1
113,6
90.2
81,8
33,7
121,0
10,1

56,4
15,6
126,4
99,1
88,4
36,4
130,9
10,4

69,4
17.1
141,0
106.9
97.2
39.8
145,4
10.9

122,0
110,0
111,3
109.8
108.0
107.9
108.1
103,0

123,0
110,0
111.5
108,0
110.0
109,3
111.1
105,0

* Narodni dohodek raste v letu 1963 počasneje kot družbeni proizvod zato, ker
se je zaradi revalorizacije, ki je bila opravljena konec leta 1962, povečala amortizacija.
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2. Industrija
Splošni pregled razvoja

Ponovna poživitev dinamike industrijske proizvodnje, ki smo jo dosegli v
drugem polletju leta 1962 in ki se je nadaljevala vse leto 1963, sedanje in nove
proizvajalne zmogljivosti, nadaljnje močno povečanje izvoza ter povečano
povpraševanje na domačem tržišču dopuščajo oceno, da bi bilo leta 1964 mogoče
povečati industrijsko proizvodnjo za približno 11%.
Po posameznih strokah bi bilo gibanje proizvodnje naslednje:
Indeksi
1963
1964
1962
1963
Vsa industrija
113
Elektroenergija
103
Premog
108
Nafta
136
Crna metalurgija
101
Barvasta metalurgija
107
Nekovine
114
Kovinska industrija
113
Ladjedelništvo
150
Elektroindustrija
133
Kemična industrija
116
Industrija gradbenega materiala
118
Lesna industrija
115
Proizvodnja papirja ........... 115
Tekstilna industrija
109
Industrija usnja in obutve
112
Industrija gume
115
Živilska industrija
111
Grafična industrija
107
Tobačna industrija
96
Raznovrstna industrija
210

112
103
103
110
105
114
114
115
110
130
110
110
113
112
109
112
115
112
108
101
130

Okoli 70 °/o predvidenega povečanja proizvodnje bodo omogočile nove oziroma razširjene kapacitete, usposobljene v 1. 1963 in 1964, ostalih 30 °/o pa boljše
izkoriščanje sedanjih kapacitet. Nove kapacitete bodo omogočile nadaljnji dvig
proizvodnje predvsem v barvasti metalurgiji (dograditev kapacitet za proizvodnjo glinice in aluminija v Kidričevem ter rekonstrukcija Cinkarne v
Celju), v nemetalih (kaolin v Crni in korund v Rušah), v elektroindustriji (dograditev nekaterih obratov Iskre, dopolnitev opreme za proizvodnjo električnih
aparatov za gospodinjstvo, Tiki Ljubljana), izpopolnjevanje opreme v kovinski
industriji, v kemični industriji (metanol Lendava, slojaste plošče Kočevje,
litopon in barijev sulfid v Cinkarni Celje, več obratov v Farmis), v lesni industriji (žage, pohištvo, razne plošče, stavbno mizarstvo), v papirni industriji
(lesovina in rotacijski papir v Vidmu, beljena celuloza v Goričanah, strojni
karton Ceršak), v industriji gume (tehnično blago Sava, Kranj) in v raznih
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novih obratih živilske industrije. Značilno za nove kapacitete je, da so usmerjene k proizvodnji reprodukcijskega materiala ter razvoju predelovalne industrije na podlagi domače surovinske osnove, medtem ko bi se predelovalna industrija razvijala bolj na temelju boljšega izkoriščanja kapacitet in povečanj,
ki bi jih omogočile postopne rekonstrukcije in modernizacije sedanjih podjetij.
Taka usmeritev razvoja bi omogočila boljšo oskrbo proizvodnje ter izboljšanje
pogojev za izvoz finalnih izdelkov.
Realizacija predvidenega povečanja proizvodnje bo najbolj odvisna od nadaljnjega povečanja industrijskega izvoza, ki naj bi se zvečal za okoli 22 %.
Delež izvoza od celotnega družbenega bruto proizvoda industrije, ki je znašal
1. 1961 okoli 8,5'%, 1. 1962 11,1®/» in se bo povečal v 1. 1963 na 11,9 °/o, bi dosegel
1. 1964 že okoli 13 '°/o.
Pričakovati je tudi, da bosta zaradi uspešnega razvoja celotnega gospodarstva v letu 1963, zlasti pa še zaradi ugodne kmetijske letine, tako osebna
kot tudi splošna potrošnja v letu 1964 še nadalje naraščali, zaradi česar bo
mogoče uspešno realizirati proizvodnjo na domačem tržišču. Tudi obveznosti,
ki jih imajo vsi deli naše družbene skupnosti, kar zadeva čim hitrejšo obnovo
osnovnih življenjskih razmer v Skopju, bodo zahtevale dodatna prizadevanja za
povečanje proizvodnje.
Da bi čimprej odstranili ovire, ki so preprečevale še hitrejše naraščanje
proizvodnje in še večjo izvozno dinamiko in da bi tako že leta 1964 ostvarili
potrebne pogoje za čim hitrejši razvoj v novem planskem obdobju 1964—1970,
bo treba posvetiti v letu 1964 posebno pozornost zlasti reševanju naslednjih
nalog:
— nenehno je treba izboljševati kvaliteto proizvodov in skrbeti za obogaten je asortimenta;
— pospešeno se je treba prizadevati za povečanje delovne produktivnosti,
posebno še v zvezi s postopnim prehajanjem na 42-urni delovni teden in za
večjo ekonomičnost v poslovanju;
— težiti je treba k večji delitvi dela in večji kooperaciji v jugoslovanskem
in mednarodnem merilu;
— pospešili naj bi integracijske procese v gospodarstvu, da bi tako proizvajali večje količine boljših proizvodov ob nižjih proizvodnih stroških;
— skrb za sistematično šolanje kadrov mora biti vedno živa. Da bi na tem
področju dosegli čim večje uspehe, bi se morali takoj lotiti sestavljanja ustreznih programov za strokovno usposabljanje kadrov in razširjanja pogojev za
ustrezno šolanje proizvajalcev;
— znanstveno raziskovalno delo je treba razviti bodisi neposredno v večjih
in razvitejših delovnih organizacijah, bodisi v skupnih znanstveno raziskovalnih
institucijah več organizacij in njihovih združenj. Krepiti pa je treba tudi
sodelovanje delovnih organizacij s samostojnimi znanstveno raziskovalnimi
institucijami in skrbeti, da bo tako sodelovanje trajno;
— bolje je treba izkoriščati kapacitete zlasti z uvajanjem sodobnih metod
v organizaciji dela;
— zmanjševati izpade v proizvodnji v prvih mesecih leta kakor tudi v poletnih mesecih v zvezi z enakomernejšo razporeditvijo dopustov;
— uvajati delo v več izmenah, s čimer bi dosegli enakomernejšo proizvodnjo, ki je značilna za vsako moderno organizirano proizvodnjo.
Takšna usmeritev bo odkrila še velike rezerve za povečanje proizvodnje,
ki jih bodo delovne organizacije v prihodnje morale bolje izkoriščati, da bi se
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lahko uspešneje vključevale v mednarodno delitev dela, povečale dohodke, bolje
izkoriščale že zaposleno delovno silo, dosegle pogoje za prehod na 42-urni
delovni teden in tudi lažje izpolnile dodatne naloge pri obnovi Skopja.
Leta 1963 je po namenskih skupinah kot posledica večje kupne moči prebivalstva najhitreje naraščala proizvodnja izdelkov za osebno potrošnjo (indeks
120), medtem ko sta proizvodnja sredstev za delo (indeks 112), predvsem pa
proizvodnja reprodukcijskega materiala (indeks 111) naraščali nekoliko zmerneje. V letu 1964 se bo zaradi predvidenega hitrejšega naraščanja kovinske
industrije proizvodna dinamika povečala zlasti pri sredstvih za delo (indeks
117). Proizvodnja izdelkov za osebno potrošnjo bi naraščala sorazmerno s povečanjem celotne industrijske proizvodnje (indeks 113), medtem ko bi bila proizvodnja reprodukcijskega materiala nižja (indeks 109), zlasti ker sedanje zmogljivosti ne dopuščajo večjega povečanja proizvodnje električne energije in
premoga ter proizvodov črne metalurgije. Zaostajanje v proizvodnji energije
in reprodukcijskega materiala, ki bo leta 1964 že povzročilo pomanjkanje
električne energije v elektrometalurgiji in elektrokemiji, bi lahko postala že
resna ovira za nadaljnji razvoj celotnega gospodarstva v naslednjih letih. Zato
so v črni metalurgiji .že v teku obsežne rekonstrukcije, ki bi že leta 1965 in
1966 omogočile boljšo preskrbo zlasti kovinske industrije in elektroindustrije.
V elektrogospodarstvu in v premogovnikih pa ni večjih investicij in bi bilo
zato treba za povečanje kapacitet že leta 1964 zagotoviti znatnejša sredstva.
Podobne ukrepe bi bilo treba storiti tudi v industriji gradbenega materiala, kjer
za potrebno povečanje proizvodnje v letu 1964 zmogljivosti sicer še zadoščajo.
Vendar pa bo treba že v tem letu izdelati programe za njihovo razširitev, da
ne bi bil ogrožen skladni razvoj investicijske graditve v gospodarstvu in na
področju družbenega standarda.
Zaradi predvidenega povečanja proizvodnje v letu 1964 bo "treba tudi nadalje povečati produktivnost. Računamo, da bi njena rast, merjenja z družbenim produktom na zaposlenega v industriji, dosegla okoli 9 ®/», pri čemer ni
upoštevano prehajanje na 42-urni delovni teden. Predvidena rast proizvodnje
bo zahtevala še vedno intenzivno povečanje delovne sile zaradi povečanega
dela v izmenah, da bi se bolje izkoristile razpoložljive kapacitete. Računamo,
da se bo število zaposlenih povečalo za okoli 5900. Ker pričakujemo, da bodo
delovne organizacije postopno prehajale na 42-urni delovni teden, bi bilo treba
produktivnost še povečati. Da pa bi produktivnost lahko tako povečali, bi
morale delovne organizacije storiti ukrepe za racionalno izrabo delovnega časa,
za uskladitev posameznih faz delovnega procesa in racionalno razmeščanje
razpoložljive delovne sile, s čimer bi bilo mogoče predvidene naloge tudi ob
skrajšanem delovnem času izpolniti.
Energetika
1. Leto 1963 je ocenjeno kot razmeroma ugodno vodno leto. Zato so dosegle
hidroelektrarne večjo proizvodnjo kljub zaostankom v prvih dveh mesecih leta,
ki sta bila zaradi ostre zime sušna. Tako ocenimo, da bomo leta 1963 dosegli
proizvodnjo 2010 GWh hidroenergije. Leta 1962 smo dosegli 1942 GWh in
1960 GWh leta 1961, ko so bile hidrološke razmere zelo ugodne.
V letu 1963 nismo zgradili novih kapacitet. Zgradili pa jih ne bomo tudi
1. 1964, zato v tem letu ne bi mogli pričakovati znatno večje proizvodnje, kot
jo bomo dosegli leta 1963.
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Pričakujemo, da bo proizvodnja termoenergije v 1. 1963 zaradi boljšega
izkoriščanja termocentral narastla na 1311 GWh. Leta 1962 smo dosegli
1295 GWh. Ker tudi pri termocentralah nismo zgradili novih zmogljivosti, bo
mogoče pri maksimalnem izkoriščanju le-teh povečati proizvodnjo 1. 1964 le na
1400 GWh. To pa bo pomenilo skupno s hidroenergijo 3415 GWh proizvodnje.
V primerjavi z letom 1963 bi znašal tako indeks proizvodnje 1. 1964 103,
1. 1963 pa bomo v primerjavi z letom 1962 dosegli tudi za 3 fl/o večjo proizvodnjo!
V nasprotju z letom 1963 prikazuje plan proizvodnje in potrošnje električne
energije v zveznem merilu primanjkljaj najmanj okoli 600 milij. kWh. Električne energije bo primanjkovalo vse mesece v letu 1964 izvzemši januar. Največji primanjkljaj je predviden v juliju.
V primeru pomanjkanja električne energije morajo omejiti porabo le-te
najprej obrati elektrokemije (karbid, ferolegure) in elektrometalurgije (električne peči). Primanjkljaj se porazdeli po republikah sorazmerno porabi električne energiqe v teh obratih. Na SR Slovenijo odpade v letu 1964 okoli 240
milij. kWh, kar ustreza okoli 20°/o predvidene proizvodnje navedenih proizvodov. Znižanje proizvodnje je v planu predvideno in s tem zmanjšanje izkoriščanja sedanjih proizvodnih kapacitet.
Ob upoštevanju porabe lastne energije v električnih centralah in izgub bi
za potrošnjo 1. 1964 ostalo 2900 GWh. Ker cenimo porabo energije z upoštevanjem redukcij za leto 1964 v SR Sloveniji na okoli 3090 GWh, bo nastal
primanjkljaj okoli 190 GWh, ki ga bo treba kriti s tem, da bomo povečali dobavo
energije iz SR Hrvatske.
Po veljavnih sporazumih bo treba izvoziti v Avstrijo in Italijo 1. 1964 —
85 GWh —, uvoz za sezonsko izravnavo pa bo znašal 32,5 GWh — spričo
razlike 52,5 GWh se bo potreba po dobavi električne energije iz SR Hrvatske
še povečala.
Bilanca proizvodnje in potrošnje električne energije

Proizvodnja skupno
(javne in industrijske centrale)
Lastna poraba
Proizvodnja na pragu
Uvoz
Prejem iz SR Hrvatske
Razpoložljivo skupaj
Mali odjem skupaj (gospodinjstva in splošna potrošnja)
Železniški promet
Elektrokemija in metalurgija
Druga industrija
Potrošnja SRS skupaj
Oddaja SR Hrvatske
Izvoz
Izgube

v GWh
Indeksi
1963
1964
1962
1963

1962

1963

1964

3237

3321

3415

103

103

102
3135
41
118
3294

105
3216
33
339
3588

110
3305
33
517
3855

103
103
80
287
109

105
103
100
153
107

477
23
817
956
2273
608
120293

626
35
1015
1071
2747
334
162
345

745
38
1100
1209
3092
280
85
398

131
152
124
112
121
55
135
118

119
108
108
113
113
84
52
116
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Predvidevamo, da se bo mali odjem (gospodinjstva in splošna potrošnja),
ki se je zaradi izredno ostre zime 1. 1963 povečal za 31'%, 1. 1964 povečal za
19 °/o. Računamo tudi z nadaljnjim naraščanjem potrošnje električne energije
za železniški promet zaradi večjega omrežja elektrificiranih prog v 1. 1963. Z
dograditvijo druge faze elektrolize za aluminij ter novih električnih peči v
metalurgiji in elektrokemiji se bo 1. 1964 povečal odjem električne energije v
tej skupini potrošnje ob upoštevanju predvidenih redukcij za 8 °/o v primerjavi
z letom 1963, ko se je odjem močno povečal (za 24'°/o). V drugi industriji se bo
poraba povečala sorazmerno s povečanjem proizvodnje.
Leta 1964 bomo nadaljevali gradnjo toplarne v Ljubljani, ki naj bi začela
obratovati že 1. 1965. Kljub temu pa se bo primanjkljaj električne energije
(razlika med proizvodnjo in potrebami v SR Sloveniji), ki bo znašal 1. 1964 že
okoli 430 GWh in bo imel za posledico zmanjšanje potrošnje za okoli 240 GWh,
povečal 1. 1965 na 750 GWh, v 1. 1967 na 1200 GWh. V letu 1970 pa bi znašal
že nad 2000 GWh. Da bi primanjkljaj vsaj do leta 1967 pokrili, bi bilo nujno
že 1. 1964 začeti graditi I. fazo HE Srednja Drava (letna proizvodnja 644 GWh)
in TE Trbovlje II (letna proizvodnja 580 GWh). Glede na predvideni primanjkljaj električne energije v 1. 1970 bi bilo treba pričeti že sedaj z intenzivnimi
pripravami za nadaljevanje graditve TE Šoštanj B (200 MWh). Ti centrali sta
namreč glede na gradbene stroške ugodni in sta v neposredni bližini potrošnje,
kar zmanjšuje prenosne izgube in daje potrebno jamstvo za nepretrgano dobavo
energije. Obratovati bi lahko začeli že v 1. 1966 oziroma 1967, kar bi prispevalo
tudi k reševanju energetske bilance v jugoslovanskem merilu. Da bi omogočili
do njihove izgradnje zadostno dobavo energije iz drugih republik, bo treba že
1. 1964 začeti graditi nove 220 kV daljnove za povezavo s SR Hrvatsko.
Vzporedno s proizvodnjo bi bilo treba zgraditi tudi prenosne objekte in še
nadalje izpopolnjevati distributivno omrežje.
2. Zaradi ostre in dolge zime 1962-1963 so zaloge premoga pri vseh potrošnikih pošle že v 1. 1962. Zato se je leta 1963 povpraševanje po premogu
tako povečalo, da so morali premogovniki obratovati skoraj vse nedelje in praznike ter izkoristiti vse razpoložljive zmogljivosti. Povečanje proizvodnje v
rudnikih rjavega premoga, ki so že v preteklih letih obratovati ob nedeljah,
zato ni tako pomembno, kot v rudnikih lignita. Proizvodnja črnega premoga pa
bo zaradi pomanjkanja delovne sile v letu 1963 celo manjša kot v 1. 1962.
Tako bo znašala skupna proizvodnja premoga v 1. 1963 okoli 5 780 000 t, kar
je za 8 % več kot leta 1962 (planirano povečanje za 2 %).
Kljub zelo intenzivni proizvodnji pa povpraševanju ni bilo mogoče zadostiti. Zato je bilo treba zlasti za široko potrošnjo povečati dovoz premoga iz
drugih republik. Industrijska proizvodnja in promet kljub pomanjkanju premoga nista bila prizadeta. Poleti so premogovniki predvsem zaradi pomanjkanja vagonov omejili nedeljsko obratovanje. Zaradi pomanjkanja železniških
vagonov pa je bila v nekaterih rudnikih (Trbovlje, Laško) ogrožena že tudi
redna proizvodnja.
Čeprav so se zaloge v industriji in prometu glede na stanje v začetku leta
1963 zvišale, pa so bile avgusta še vedno manjše od zalog v istem mesecu 1. 1962
(termocentrale 60'"/o, pri železnici 96fl/o), ko so bile glede na potrebe že tudi
premajhne. Oskrbljenost s premogom 1. 1963 je tako slabša, kot je bila v 1. 1962,
kar bi imelo pri ponovni neugodni zimi zelo hude posledice za razvoj gospodarstva in za redno oskrbo široke potrošnje.
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Ker se je proizvodnja močno povečala že 1. 1963, računamo, da se bo 1. 1964
povečala le za okoli 3 °/o. Povečati pa jo bo mogoče z maksimalno izrabo vseh
razpoložljivih zmogljivosti ob dotoku potrebne delovne sile, nadaljnjem naraščanju proizvodnosti dela ter vsaj takšnem nedeljskem obratovanju rudnikov
kot 1. 1963. Predvidena proizvodnja pa bo odvisna tudi od rednega odvoza po
železnici.
Proizvodnja rjavega premoga se bo tako povečala od 2 607 000 t v 1. 1963
na 2 637 000 t v 1. 1964, proizvodnja lignita pa od 3 140 000 t na 3 270 000 t. Proizvodnjo lignita bo treba v naslednjih letih glede na povečanje potrošnje zvišati za nadaljnjih 1 200 000 ton.
V 1. 1964 se računa tudi z začetkom izgradnje energokemičnega kombinata
v Velenju.
Ob taki proizvodnji in pri povprečni zimi bi proizvodnja slovenskih premogovnikov še v celoti pokrivala potrebe SR Slovenije in dovoljevala oddajanje rjavega premoga in lignita v druge republike. Črni premog bo sicer še
vedno treba uvažati, določene sortimente rjavega premoga za črno metalurgijo
in široko potrošnjo pa nabavljati iz drugih republik.
Delovna produktivnost, izražena z razmerjem naraščanja proizvodnje in
delovne sile, ki se je v 1. 1963 zaradi nedeljskega dela povečala za 9,5 %>, se bo
v 1. 1964 predvidoma povečala le za 2,2 '°/o. Računamo namreč z večjim povečanjem števila zaposlenih, kar bi omogočilo zmanjšanje nadurnega dela. Zaradi odlaganja investiranja za povečanje kapacitet v premogovnikih na osnovi
45. razpisa Investicijske banke je nastal zastoj v izgradnji novih kapacitet, kar
bi postalo lahko resna ovira za nadaljnji razvoj celotne industrije. Ta problem
bo moral rešiti sedemletni plan, treba pa ga bo reševati že v 1. 1964 in za to
najti primeren način financiranja. Sedanja lastna sredstva, ki jih sestavlja večidel amortizacija, zadostujejo le za vzdrževanje sedanjih kapacitet, le premogovnikom v Velenju (po ukinitvi rudarskega prispevka) in v Trbovljah preostaja
nekaj sredstev za rekonstrukcije in nadaljnji razvoj, ki pa ne zadostujejo za
popolno in terminsko izvedbo programov.
3. Proizvodnja nafte se bo v 1. 1964 zaradi večjega učinka pri uporabi
sekundarnih metod povečala predvidoma na 17 000 1, kar je za 1000 ton več
kot 1. 1963.
Črpanje zemeljskega plina bo v letu 1964 ostalo po predvidevanjih na isti
ravni kot leta 1963, ko smo pridobili 18 000 000 m3 plina. Zaradi spremenjenega
postopka pri degazolinaži, ki se preusmerja v predelavo surove nafte v običajne naftne derivate, se bo proizvodnja butan-propana še nadalje zmanjševala,
predelava nafte pa še povečala, tako da bi predelovali tudi tujo nafto, s čimer
se bo izboljšal finančni učinek podjetja, pri čemer bo lahko samo pokrilo primanjkljaje, nastale zaradi visokih proizvodnih stroškov pri pridobivanju nafte.
Metalurgija
1. V letu 1963 se bo proizvodnja črne metalurgije povečala le za 1 %> namesto predvidenih 6 °/o. Proizvodnja surovega železa bo za okoli 12 000 t manjša
zaradi nepredvidenega remonta plavža na Jesenicah, v Storah pa se je zakasnila rekonstrukcija elektroplavža. Na Ravnah se je zavlekla rekonstrukcija SM
peči. Tudi postavitev 1800-tonske hidravlične stiskalnice in dogotovitev srednje
proge valjarne v Ravnah se je zavlekla. Zaradi takega pomanjkanja vložka se
je zmanjšala proizvodnja tudi v predelovalnih obratih.
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S tem, da bomo 1. 1963 odpravili te motnje in aktivirali investicije v črno
metalurgijo, bomo 1. 1964 lahko povečali proizvodnjo za 5'°/o. Pri tem računamo
s postopnim začetkom obratovanja novih zmogljivosti na podlagi rekonstrukcij,
ki so v teku in ki temeljijo na visoki stopnji mehanizacije ter delne avtomatizacije, zaradi predvidenega pomanjkanja električne energije pa zmogljivosti
električnih peči ne bodo mogle biti polno izkoriščene.
V letu 1964 prisojamo še zlasti velik pomen izvajanju nadaljnjega rekonstrukcijskega programa v vseh treh železarnah, saj bomo to in naslednje leto
najintenzivneje vlagali investicijska sredstva. Po opravljeni rekonstrukciji vseh
slovenskih železarnah se bo proizvodnja surovega železa povečala od 165 000 t
1. 1964 na 392 000 t, proizvodnja surovega jekla, ki ga bodo v celoti predelali
v valjarnah, pa od 479 000 t v letu 1964 na 948 000 t. Bistveno se bo izboljšal
tudi sortiment spričo večje proizvodnje kvalitetnih in plemenitih jekel. Delovna
produktivnost, izražena z ostvarjenim dohodkom na zaposlenega, se bo glede
na stanje pred rekonstrukcijo povečala po rekonstrukciji za okoli 150 %>.
2. Pričakovati je, da bo proizvodnja barvaste metalurgije dosegla leta 1963
indeks 107 v primeri z letom 1962. To je za 2 % manj, kot je bilo predvideno.
Takšen rezultat je predvsem posledica slabe prodaje aluminijastih vrvi in ferokroma, kar je proizvodnjo teh izdelkov zavrlo.
Z zgraditvijo novih zmogljivosti za proizvodnjo glinice in aluminija v
Kidričevem, s predvidenim povečanjem zmogljivosti za pridobivanje živega
srebra v Idriji in novimi kapacitetami Cinkarne v Celju, bo mogoče povečati
proizvodnjo za 14'% v primeri z letom 1963, vendar pa se zaradi predvidenega
pomanjkanja električne energije računa le s 85*% izkoriščanjem zmogljivosti
na proizvodnjo aluminija.
Za zagotovitev zadostne rudne rezerve pa bi bilo treba v Mežici in Idriji
pospešeno nadaljevati raziskovalna dela.
Nekovine in gradbeni material
1. Proizvodnja nekovin bo v letu 1963 kljub zelo majhni proizvodnji morske soli zaradi zelo neugodne letine za 14'°/o večja kot leta 1962. Proizvodnja
kremenovega peska in drugih nekovinskih rudnin se je zaradi povečanega povpraševanja po steklarskem pesku močno povečala. Z nabavo mehanizacije,
ureditvijo pralnic in separacij pa so se kapacitete za pridobivanje le-tega močno
povečale. Zaradi zmanjšanega uvoza in povečanega povpraševanja kovinske
industrije je hitro narasla proizvodnja umetnih brusov, s čimer so bile kapacitete normalno izrabljene.
L. 1964 pričakujemo še nadalje visoko rast proizvodnje. Računamo, da bo
predvsem z boljšim izkoriščanjem kapacitet in pa zaradi pričakovane normalne
letine mogoče doseči za 14'%> večjo proizvodnjo soli kot v primeri z letom 1963.
Relativno najbolj bo predvidoma narasla proizvodnja tesnil in korunda (25 %),
izolatorjev iz elektroporcelana (14 %), kremenovih peskov in kaolina (12—13%)
in v steklarnah (10%), kjer bodo prišla do izraza aktivirana vložena investicijska sredstva v preteklih dveh letih. Kljub povečani proizvodnji pa še vedno
ne bo mogoče odstraniti pomanjkanja embalažnega stekla za industrijo. Zato
bi bilo treba začeti z gradnjo novih zmogljivosti.
V tem letu bomo najbrž prenehali proizvajati barit, ker so geološke raziskave dognale, da so rezerve izčrpane.
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Leta 1964 bomo še nadalje gradili novo tovarno za ravno steklo v Novem
mestu, opravljena bo rekonstrukcija naprav za proizvodnjo elektrokorunda v
Rušah, zgrajena nova separacija za kaolin v Selah, naprave za pranje in flotiranje kremenovega peska v Novem mestu, povečani bodo obrati za pridobivanje
in klasiranje porcelanov ter kremenovih peskov v celjskem bazenu, začeli pa
bomo na novo proizvajati tudi grafitne lonce v Libojah.
2. Zaradi velikih zalog gradbenega materiala tako pri proizvajalcih kot
pri gradbeni operativi, ki so nastala zaradi restrikcij v investicijah leta 1961
in 1962, je bilo predvideno, da se bo proizvodnja gradbenega materiala v letu
1963 v primeri z letom 1962 povečala le za 8 %. Zaradi izredne poživitve investicijske dejavnosti in v drugem polletju leta 1963 še spričo izrednega povečanja
potreb, ki jih je povzročila katastrofa v Skopju, bo mogoče povečati proizvodnjo za okoli 18 %.
V letu 1964 računamo z nadaljevanjem konjunkture. Zato se predvideva
maksimalno izkoriščanje kapacitet kolikor bo ob sezonskem značaju dela največ mogoče. Kljub temu pa bo mogoče doseči predvidoma le za 10% večji
fizični obseg proizvodnje, ker nove zmogljivosti leta 1964 niso predvidene.
Zaradi zastoja v investiranju v stroki bi se bilo že 1. 1964 treba intenzivneje pripravljati za izgradnjo novih kapacitet, ki bi v prihodnjih letih omogočile nadaljnje povečanje proizvodnje sodobnejših gradbenih materialov,
prvenstveno lahkih betonov (»Siporex«), katerih pomanjkanje bi lahko oviralo
nadaljnji razvoj gradbeništva.
Kovinska industrija in elektroindustrija
1. Dinamika razvoja kovinske industrije, ki se je v letu 1961 in 1962 precej
zmanjšala, se je v letu 1963 ponovno dvignila na raven, ki jo je dosegla pred
tem. L. 1963 se bo v primeri z letom 1962 predvidena proizvodnja povečala
za 13 % in sicer zaradi večjega povpraševanja, ki je izraz močnejše dinamike
rasti celotnega gospodarstva in povečane investicijske dejavnosti. Na razvoj
pa je zlasti ugodno vplival močnejši izvoz, ki je začel močno naraščati že 1. 1962.
Izvozna usmerjenost bi morala biti tudi v prihodnje osnova za nadaljnji hitri
razvoj stroke. Čeprav se je namreč izvoz relativno močno povečal (v primeri
z letom 1962 za okoli 24'°/o), pa to povečanje še vedno ni zadovoljivo, če primerjamo delež fizičnega obsega kovinske industrije v celotni proizvodnji industrije z deležem izvoza kovinske industrije v izvozu vse industrije.
Delež fizičnega obsega proizvodnje kovinske industrije v letu 1963 je nad
20 %> celotne industrijske proizvodnje, delež izvoza kovinske industrije od celotnega industrijskega izvoza pa le okoli 16%. Zato naj bi se 1. 1964 povečal
izvoz v kovinski industriji za 33 %, medtem ko bi se v celotni industriji dvignil
za 22 %. Od celotne vrednosti proizvodnje kovinske industrije je bilo izvoženo
v letu 1962 okoli 11,8 %, leta 1963 12%, leta 1964 pa naj bi znašal izvoz okoli
14,4 °/o od vrednosti proizvodnje.
Ponovna poživitev razvoja kovinske industrije 1. 1963 in njena nadaljnja
rast v 1. 1964, ko predvidevamo, da se bo proizvodnja povečala za 15 %, ne
temelji na izgradnji novih kapacitet, ker smo 1. 1963 zgradili oziroma ker bomo
1. 1964 dogradili razmeroma le malo in manj pomembnih novih zmogljivosti.
Večina investicijskih vlaganj teži k modernizaciji strojnega parka, izboljšanju
kvalitete in sortimenta izdelkov ter k povečanju delovne produktivnosti, kar
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bi omogočilo znižanje proizvodnih stroškov in rentabilen plasma na tujih tržiščih. Z investicijami bi odpravili grla v proizvodnji, s čimer bi lahko bolje
izkoriščali kapacitete, ki bodo leta 1964 zasedene nekako z 80% (v 1. 1963 76%).
Boljši pregled nad gibanjem proizvodnje dobimo, če razvrstimo celotno
proizvodnjo v posamezne skupine proizvodov po namenu, ki mu služijo posamezni izdelki.
Verižni indeksi proizvodnje posameznih grupacij bi bili naslednji:

Skupina izdelkov
Vsa kovinska industrija
Polizdelki
Izdelki za vgrajevanje . . . :
Izdelki za gradbeništvo
Železne in pločevinaste konstr
Stroji in naprave (razen kmetijskih) ....
Cestna vozila
Železniška vozila
Precizna mehanika
Kmetijski stroji in orodja
Orodje
Kovinska embalaža
Izdelki za široko potrošnjo
Popravila, usluge, vzdrževanje

1962
1961

1963
1962

1964
1963

104
102
106
94
120
103
106
83
123
61
105
129
107
98

113
113
108
H8
152
96
123
i4g
144
181
156
118
116
84

115
110
115
108
118
122
125
140
112
106
114
112
106

Struktura fizičnega obsega proizvodnje kovinske industrije po grupacijah:
v odstotkih
1964
Skupina izdelkov
Kovinska industrija
Polizdelki
Izdelki za vgrajevanje
Izdelki za gradbeništvo
Železne in ploč. konstrukcije
Stroji in naprave (razen kmet.)
Cestna vozila
Železniška vozila
Precizna mehanika
Kmetijski stroji in orodja
°rodia
Kovinska embalaža
Izdelki za široko potrošnjo
Popravila, usluge, vzdrževanje

100
11,97
7,53
1,21
3,42
18,98
20,46
1,24
1,69
1,05
4,72
2,74
10,33
14,66

'

100
11,76
7,63
1,09
3,92
18,69
20,71
0,98
2,00
0,61
4,77
3,40
10,64
13,80

100
11,77
7,30
1,12
5,29
15,83
22,60
1,30
2,55
0,98
6,58
3,54
10,94
10,20

100
n,25
7,30
1,09
4,99
16,17
24,03
1,40
3,12
0,95
6,09
3,50
10,70
9,41

Iz prikazane strukture je razvidne, da se v kovinski industriji zlasti hitro
razvija motorna industrija, katere delež bi dosegel že več kot 24% celotne
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kovinske industrije, medtem ko je znašal še 1. 1960 manj kot 18 °/o. Proizvodnja
železniških vozil, ki je v letih 1961 in 1962 občutno nazadovala, bo 1. 1963 in
1964 spet dosegla prejšnjo raven proizvodnje predvsem zaradi večjega izvoza.
Stroji in naprave, železne in pločevinaste konstrukcije ter izdelki za široko
potrošnjo z visoko stopnjo obdelave bi bili v strukturi proizvodnje v kovinski
stroki udeleženi z 32 %>, počasneje od poprečja pa bi se razvijala proizvodnja
polizdelkov, predvsem vseh vrst odlitkov zaradi premajhnih kapacitet livarn
sive in jeklove litine. Te kapacitete bo zato nujno treba modernizirati, da ne
bi zavirale nadaljnjega hitrega razvoja celotne kovinske industrije.
Storiti bi bilo treba tudi ukrepe za ureditev kooperativne proizvodnje,
zlasti v motorni industriji, ki ni usklajena terminsko in ki pogosto tudi kvalitetno ne ustreza.
2. Dinamika naraščanja proizvodnje v elektroindustriji, ki je v obdobju
1957—1960 dosegala poprečno letno stopnjo rasti 25 %> in se je v 1. 1961 in 1962
nekoliko zmanjšala, bi v letu 1963 spet dosegla visoko stopnjo.
Predvideno povečanje proizvodnje v 1. 1964 za okoli 30 ®/o bi bilo mogoče
doseči zaradi splošne poživitve gospodarske dejavnosti in zlasti osebne potrošnje. Do izraza bodo prišle nove zmogljivosti, dosežene s postopnimi rekonstrukcijami in dopolnitvami strojne opreme v vseh važnejših podjetjih elektroindustrije.
V letu 1963 se je proizvodnja odvijala enakomerneje kot v preteklih letih
in smo zato že v začetku leta dosegli visoko raven. Osvojili smo proizvodnjo
električnih gramofonov, pri čemer smo občutno omilili pomanjkanje teh izdelkov na domačem trgu. Zaradi tega sta narasli tudi prodaja in na osnovi tega
tudi proizvodnja radijskih sprejemnikov. Povečan izvoz je omogočil tudi hitro
naraščanje proizvodnje transformatorjev. Se posebno hitro se je razvijala
proizvodnja električnih štedilnikov, kuhalnikov, bojlerjev in hladilnikov, ki se
je v dveh letih več kot podvojila in bi v 1. 1964 dosegla že okoli 13 000 ton.
Takšno povečanje proizvodnje je bilo mogoče že tudi zaradi prehoda od obrtniške na moderno industrijsko proizvodnjo, zaradi česar bomo lahko izvozili
pomembnejše količine teh izdelkov. Večji izvoz je omogočil tudi hiter razvoj
proizvodnje malih motorjev, vtem ko se proizvodnja srednjih motorjev omejuje le na maloserijsko proizvodnjo specialnih motorjev za dvigala in podobno
ter s tem nadomešča uvoz in omogoča hitrejši razvoj naprav v strojegradnji,
ki takšne motorje uporablja. Ugodno se je razvijala tudi proizvodnja telefonskih aparatov in central ter avtoelektrike, medtem ko je proizvodnja električnih števcev in merilnih instrumentov zastala zaradi težav pri prodaji. Poživitev gradbene dejavnosti je povzročila ponovno naraščanje proizvodnje instalacijskega materiala in svetilk, ki v letu 1961 in 1962 ni napredovala.
V investicijskih naložbah posvečamo večjo pozornost razvoju obratov za
proizvodnjo elementov za elektronske naprave (magneti, feriti, upori, kondenzatorji, releji), kar bo omogočilo hitrejši razvoj elektronskih aparatur in izvoz
elementov. Ta izvoz je mogoč le v velikih količinah. Zelo koristna za razvoj
elektronike bi bila tudi tesnejša kooperacija s tujimi podjetji, kar bi omogočilo ne le večjo proizvodnjo in izvoz aparatur, temveč tudi znatno razširitev
sortimenta izdelkov, ki je zlasti v elektroniki zelo pester. Predvideno povečanje
izvoza za 58 °/o v letu 1964 v primeri z letom 1963 je sicer zelo visoko, vendar
pa je skupna vrednost izvoza v primeri s celotno proizvodnjo še vedno premajhna, saj bo znašal delež izvoza le 11,4 %> vrednosti od celotne proizvodnje.
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Tako majhen izvoz bo povzročal stalne težave pri proizvodnji, ker še vedno
ne krije potreb po uvozu reprodukcijskega materiala.
Razmeroma slaba opremljenost elektroindustrijskih podjetij in ugodne perspektive za njen razvoj narekujejo povečana vlaganja v to stroko, ker so ta
bila v preteklem obdobju minimalna. Tako je hitro naraščanje proizvodnje
često temeljito le na improviziranih napravah. V ilustracijo navajamo primerjavo med vrednostjo opreme na zaposlenega v kovinski in v elektroindustriji,
ki sta si po tehnoloških procesih skoraj identični, razlika je le v uporabi
izdelkov.
v 000 din
1952
1956
1961
1962
Kovinska industrija
Elektroindustrija

1077
581

1065
559

997
568

1240
777

Mimo razmeroma slabe opremljenosti elektroindustrij skih podjetij je bilo
ena glavnih ovir tudi pomanjkanje strokovnih raziskovalnih kadrov. Zato bi
bil prvi cilj čimprej povečati razvojne zmogljivosti in zboljšati opremljenost
te stroke.
Kemična industrija
Zaradi specifičnosti kemične industrije, ki je tipično procesna, je naraščanje proizvodnje v letu 1963 za okoli 16 ®/o v primeri z letom 1962 skoraj
v celoti odvisno od izgradnje novih kapacitet, ki smo jih uredili v letih 1962
in 1963. Med temi so najpomembnejše nova kontaktna naprava za žvepleno
kislino v celjski Cinkarni; nova elektroliza soli in nov obrat za mokro fosforno
kislino ter natrijev tripolifosfat v kemični tovarni Hrastnik; nova tovarna
metanola v Lendavi in nov obrat za slojaste plošče tipa ultrapas v kemični
tovarni Kočevje. Razen tega pa smo z rekonstrukcijami sedanjih naprav in z
gradnjo novih manjših pridobili nove kapacitete zlasti pri karbidu, farmacevtskih surovinah, lakih in emajlih, pri umetnih tvorivih in pri usnjarskih pomožnih sredstvih.
Zaradi dobre oskrbe s surovinami in ugodne tržne situacije bomo leta 1964
predvidoma tudi zmogljivosti bolje izkoristili. Računamo, da bodo izkoriščene
nekako s 85°/o, medtem ko so bile v letu 1963 le za okoli 79flA>.
V letu 1964 predvidevamo v primeri z letom 1963 za 10'%> večjo proizvodnjo.
Pomembnejše povečanje pričakujemo le pri barijevem sulfidu in litoponu
zaradi večje nove naprave, ki bo začela obratovati konec leta 1963, in pri vodikovem peroksidu za 50fl/o zaradi povečanja zmogljivosti obrata v Belinki.
Obrat bo dokončan predvidoma v drugem četrtletju 1. 1964. Druge predvidene
nove zmogljivosti, kot obrat za formalin in fenolne smole v Lendavi ter manjše
nove zmogljivosti oziroma rekonstrukcije v kombinatu Farmis in v tovarni
kleja v Ljubljani pa bomo zgradili bržkone šele proti koncu leta 1964 in zato
še ne bodo mogle bistveno vplivati na povečanje proizvodnje v prihodnjem
letu. Zaradi predvidenega pomanjkanja električne energije pričakujemo nekoliko nižjo proizvodnjo karbida kot v letu 1963.
Potrebe po umetnih gnojilih so pri nas zelo velike in bodo stalno naraščale. Zaradi tega kot izhodno surovino ne bi smeli računati samo naravni
in koksni plin, ki ga v državi nimamo v zadostnih količinah na razpolago,
24
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temveč tudi na plin iz slabših vrst premoga. Da bi se proizvodni stroški tega
plina zmanjšali, naj bi se ta proizvajal tudi za energetske potrebe in za razno
drugo kemično predelavo. V letu 1964 naj bi zato pričeli z gradnjo Energokemičnega kombinata v Velenju. Z vplinjevanjem lignita in kemično predelavo
plina bi po izgradnji pridobili 500 milij. NmJ daljinskega plina, 6600 ton amoniaka, 46 000 ton sečnine (uree), poleg tega pa še razne stranske proizvode.
Dinamika vlaganj naj bi bila taka, da bi začeli s poskusnim obratovanjem
že v letu 1966.
Leta 1964 bo treba začeti graditi tudi druge nove zmogljivosti. Pripravljeni so načrti za obrate, v katerih bi izdelovali elektrofosfor, fosforno kislino
in fosfate, žvepleno kislino, titandioksid, poliamidna in poliestrna vlakna.
Lesna in papirna industrija
1. Lesna industrija kot stroka, ki temelji na domači surovinski osnovi in
ostvarja še vedno več kot tretjino celotnega industrijskega izvoza SR Slovenije in okoli 40 % od proizvodnje v stroki, ki je v obdobju od 1957,—1962. leta
dosegla poprečno letno stopnjo rasti 14%. V letu 1963 bo znašalo predvideno
povečanje v primeri z letom 1962 za okoli 15%., v letu 1964 pa pričakujemo
nadaljnjo rast proizvodnje za okoli 13%.
Boljši pregled' nad razvojem stroke dajo indeksi o naraščanju proizvodnje
po posameznih skupinah proizvodov:

Žagan les
Furnir
Plošče
Pohištvo
Embalaža
Lesno stavbarstvo in parket
Razni končni izdelki

1962
1961

Indeksi
1963
1962

1964
1963

117
94
101
124
86
107
120

94
110
106
142
102
129
90

100
113
112
118
101
136
119

Zaradi hitrega naraščanja proizvodnje pohištva zlasti za izvoz, bo mogoče
vzporedno povečati tudi proizvodnjo furnirja in raznih plošč. Računamo, da
bo proizvodnja raznih končnih izdelkov, ki se je v letu 1963 začasno zmanjšala
zaradi neugodnih finančnih rezultatov v izvozu, v letu 1964 ponovno zadobila
večjo dinamiko. Predvidevamo namreč, da se bodo izvozni pogoji izboljšali,
kar bo poživilo tovrstno proizvodnjo. Podlaga za ugoden razvoj proizvodnje
stavbnega pohištva, parketov in lesenih hiš pa bo povečana gradbena dejavnost
in dodatne potrebe za obnovo Skopja. Težnja po zmanjševanju proizvodnje
klasične lesene embalaže bo še trajala zaradi zamenjave s sodobnejšo sekano
in kartonsko embalažo.
Investicijska sredstva smo leta 1963 vlagali predvsem v modernizacijo in
razširitev zmogljivosti v obratih pohištvene industrije. Tudi leta 1964 naj bi
vlagali v te namene in povečali zmogljivosti obratov za izdelavo izdelkov, ki
jih potrebuje gradbeništvo. V letu 1963 začete rekonstrukcije v žagarski indu-
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striji naj bi se nadaljevale tudi v letu 1964. Z njimi naj bi predvsem uredili
bazenske žage, s čimer bi bilo mogoče smotrneje in racionalneje izkoriščati les.
Potreba po doseganju trajnejših ekonomskih prednosti na inozemskih
tržiščih je bila podlaga za intenzivnejšo integracijo podjetij in obsežnejšo kooperacijo zlasti z angažiranjem tudi obrtniških kapacitet, z namenom, da bi
bolj specializirali proizvodnjo in bolje izrabili zmogljivosti, pri čemer bi se
znižali proizvajalni stroški. Take združitve bi bilo treba v letu 1964 še nadalje pospeševati in organizacijsko utrjevati, da bi dosegli večji asortiment in
potrebno kvaliteto, kar bi podjetjem zagotovilo večjo konkurenčno sposobnost
na zunanjih tržiščih.
Pri tem naj bi imeli pomembno vlogo strokovni kadri in širše vključevanje
raziskovalnega dela v proizvodni proces. V ta namen je dala Gospodarska
zbornica SR Slovenije pobudo za ustanovitev posebnega inštituta za lesno
gospodarstvo, ki naj bi bil usposobljen za hitro reševanje tekoče problematike
v lesni industriji in ki bi tesno sodeloval z neposredno zainteresiranimi delovnimi organizacijami. Pri biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pa bodo
odprli tudi posebno študijsko smer za lesno industrijo.
2. Doseženo povečanje proizvodnje v papirni industriji v letu 1963 (indeks 115) in predvideno povečanje v letu 1964 za 12°/o je večidel posledica
novih kapacitet. Leta 1963 je začela obratovati nova belilnica v deloma rekonstruirani tovarni celuloze v Goričanih, stekli so novi stroji za strojne kartone
v Ceršaku, razen tega pa so v papirnici Videm podvojili naprave za lesovino
in rotacijski papir.
Stroj za proizvodnjo brezlesnega papirja z zmogljivostjo 4000 ton v papirnici Radeče, ki bo začel obratovati šele konec leta 1964, na proizvodnjo v tem
letu še ne bo vplival. Resna ovira za proizvodnjo je bilo občutno pomanjkanje
celuloznega lesa. Zato bo treba storiti potrebne ukrepe v gozdarstvu, ki bi
moralo skrbeti za boljšo prilagoditev gozdnih sortimentov papirni industriji.
Dodatni vir surovin za papirno industrijo bi utegnile biti večje količine starega papirja, za zbiranje katerega bi morale storiti potrebne ukrepe papirnice
s sodelovanjem podjetja »DINOS«.
Da bi se v perspektivi omogočil nadaljnji razvoj papirne kot tudi lesne
industrije, kar bi lahko ovirala nezadostna surovinska osnova, bo treba v letu
1964 intenzivneje širiti plantažne nasade hitro rastočih listavcev in iglavcev.
Pobudnika te akcije naj bi bila papirna in lesna industrija v sodelovanju z
gozdarstvom ter naj bi v ta namen prispevala tudi potrebna sredstva.
Tekstilna industrija, industrija usnja, obutve in gume
1. Spričo povečane kupne moči prebivalstva, zlasti kmečkega — zaradi
dobre letine, za 35% povečanega izvoza in zadovoljive preskrbe s surovinami,
se je tudi v tekstilni industriji 1. 1963 proizvodnja povečala za 9 °/o.. Zaradi
ugodne konjunkture m delno povečanih kapacitet se bo proizvodnja tudi leta
1964 povečala za nadaljnjih 9%.
Do leta 1962 so se v tekstilni industriji večidel dokončale rekonstrukcije
predilnic, v 1. 1963 in 1964 pa se je pričela intenzivnejša modernizacija tkalnic,
kjer zastarele statve zamenjujejo s sodobnimi avtomati. Vsako leto zamenjajo
okoli 900 bombažnih in svilarskih statev, kar predstavlja preko 10'% celotnega
števila statev. Ker so stare statve obratovale le v dveh izmenah, avtomati pa
24*
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v treh, je. ta modernizacija ob neznatnem povečanju števila delovne sile omogočila večji porast proizvodnje in produktivnosti dela.
Kapacitete so se povečale z nabavo novih visoko produktivnih strojev
tudi v proizvodnji trikotaže in nogavic, sistematično pa naraščajo tudi z modernizacijo oplemenitilnic in pripravljalnic, zavoljo česar bo mogoče še izboljšati kvaliteto in uvajati nove tehnološke postopke za dodelavo tkanin in sintetičnih vlaken.
Nov režim nabave uvoznih surovin, ki zagotavlja iz bančnih sredstev za
tekstilno industrijo le 70 % oskrbo z uvoznimi surovinami, za ostali del materiala pa morajo podjetja ostvariti potrebna devizna sredstva z lastnim izvozom,
je na povečanje proizvodnje in izvoza ugodno vplival.
2. Po dveletni stagnaciji bo usnjarska in obutvena industrija leta 1963
predvidoma ponovno zelo narasla (indeks 112). Zaradi nesmotrnega zaposlovanja nove delovne sile v nekaterih obratih pa se bo delovna produktivnost
povečala le nekako za 8 %, čeprav je ravno v tej industrijski stroki delovna
sila zelo slabo izkoriščena, predvsem zaradi pomanjkljive notranje organizacije dela.
Naraščanje proizvodnje usnja in obutve je predvsem odvisno od razpoložljivih surovin in prodaje. Zavoljo uspešnih priprav za izvoz, povečanih razpoložljivih količin surovih kož zaradi forsiranega klanja živine v zimskih mesecih, ko je primanjkovalo krme, in spričo povečanja domače potrošnje zaradi
poživitve celotne gospodarske dejavnosti, je že v začetku leta hitro narasla
proizvodnja tako v tovarnah usnja kot obutve. Težave so nastale le v proizvodnji svinjskega usnja, kjer ni bilo na razpolago dovolj svinjskih kož, ker
zaklanih svinj ne odirajo.
Ker je na tujih tržiščih po svinjskem usnju močno povpraševanje in ker
dosegamo ugodne cene, bo treba ustrezno rešiti problem, kako oskrbeti industrijo s svinjskimi kožami.
Zaradi dosedanjega razvoja in predvidenega nadaljevanja konjunkture,
zlasti pa zaradi uspešrfega izvoza bo mogoče leta 1964 povečati proizvodnjo
obutve za 15%. Proizvodnja galanterije bi bila večja za 12%, usnjarskih
in krznenih oblačil za 25%, vseh vrst vrhnjega usnja za 14 %, medtem ko bi se
proizvodnja spodnjega usnja, zaradi vse večje uporabe gumijastih podplatov
povečala le za okoli 5%. Proizvodnja celotne stroke bi se tako povečala za 12 %.
V proizvodnji obutve in galanterije bo treba preiti na delo v dveh izmenah,
za kar bo treba primerno izpopolniti strojni park, delno rekonstruirati zgradbe
in povečati skladišča zlasti zaradi povečanega izvoza obutve. Izvoz je tudi neenakomeren, na odpoklic kupca, kar bolj zahteva delo na zalogo. Prilagoditi
se bo treba še bolj modnim zahtevam in uporabljati bi morali cenejše materiale ter dati obutvi z izbranimi modeli in finišem lepo obliko in videz.
Poseben razlog za usnjarsko industrijo je nabava pomožnega materiala,
zlasti barv, zaradi prepovedi uvoza, medtem ko domača proizvodnja, ki jo
restrikcijski ukrepi močno ščitijo, kvalitetno ne ustreza in je resna ovira
zlasti pri izvozu, kjer so prevzemni pogoji zaradi kvalitete ostri. Veliko škodo
pa trpi pri izvozu tudi obutvena industrija, ki teže plasira čevlje iz slabega
usnja in po neustreznih cenah. Menimo, da je prevelika zaščita domače industrije barv in pomožnih sredstev neutemeljena, ker povzroča čevljarski in
usnjarski industriji preveč škode. Ta problem bo treba čimprej rešiti, če se
naj izvoz usnja in obutve v prihodnje uspešno razvija.
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3. Hitrejše naraščanje proizvodnje v gumarski industriji še vedno ovira
neenakomeren uvoz osnovnih surovin in pomožnih materialov ter dobava žičnih jeder za plašče za kolesa. Vendar pa bi se zaradi aktiviranja investicij
v modernejšo opremo proizvodnja v letu 1964 lahko povečala za okoli 15®/o.
Tovarna gumijevih izdelkov v Kranju je zdaj v drugi rekonstrukcijski fazi.
Zgradili bodo nov obrat za proizvodnjo tehnične gume na Gašteju, kamor bodo
prenesli proizvodnjo iz stare zgradbe, kjer bo osnovan šolski center za vzgojo
kadrov. Zdaj bi bilo treba poskrbeti za izobraževanje novih kadrov, ki se bodo
morali usposobiti za nove tehnološke procese, kakor jih predvideva program
tretje rekonstrukcijske faze.
Živilska in tobačna industrija
1. Zaradi ugodnega razvoja potrošnje in novih kapacitet, ki so začele
obratovati v zadnjih letih, ter zaradi dokaj zadovoljive preskrbe s kmetijskimi
pridelki bo živilska industrija 1. 1963 v primeri z letom 1962 predvidoma povečala proizvodnjo za 11 '"/o. Vse to in pa dobra letošnja letina v kmetijstvu
daje podlago za hitro rast proizvodnje, ki se naj bi 1. 1964 povečala tudi za
okoli 12 ®/o.
Leta 1963 so bile slabo preskrbljene s surovinami predvsem industrija za
predelavo rib, mleka in škroba. Zaradi prekomernega klanja živine v zimskih
mesecih je primanjkovalo v pomladanskih in poletnih mesecih tudi mesa. Tudi
proizvodnja brezalkoholnih pijač in piva v poletnih mesecih ni mogla zadovoljiti povpraševanja.
Živilska industrija se tako hitro preusmerja v predpakiranje, da ji embalažna industrija ne sledi. Primanjkovalo je steklene embalaže, zabojev iz valovite lepenke, embalaže iz alu-folij ter raznih spcialnih vrst papirjev. Zato
bo nujno treba pospešeno povečevati tovrstno proizvodnjo in začeti razširjati
kapacitete že v 1. 1964.
Ker se razvijajo podjetja večidel na podlagi samofinanciranja, se sredstva
vlagajo pretežno v manjše rekonstrukcije in izboljšave, izgradnja novih objektov, ki naj bi bili nosilci kontinuiranega nadaljnjega razvoja živilske industrije, pa se odlaga. Zato bi bilo nujno bolj združevati razpoložljiva sredstva,
da bi omogočili smotrnejšo izgradnjo.
Vedno bolj se zaostruje problem ekonomičnosti poslovanja v zastarelih
podjetjih, ki se zaradi pomanjkanja sredstev še niso rekonstruirala — zlasti
je to industrija bonbonov, čokolade in keksov, ki jo bo treba ali popolnoma
obnoviti ali pa opustiti proizvodnjo.
Leta 1964 je predvideno hitrejše naraščanje proizvodnje izdelkov rastlinskega izvora, dinamika predelave živalskih proizvodov pa bi bila zmernejša.
Pomembne za povečanje proizvodnje bodo nove kapacitete, zgrajene 1. 1963.
Z vso zmogljivostjo bodo obratovali industrijski pekarni v Ljubljani in Mariboru, obrat za predelavo vrtnin v Kamniku ter polnilnica brezalkoholnih pijač
v Mariboru. Nove kapacitete, ki bodo zgrajene 1. 1964, pa se bodo v proizvodnjo
postopno vključevale.
Poseben položaj živilske industrije v SR Sloveniji, ki ima skromno kmetijsko osnovo in močno razvito potrošnjo industrijsko izdelanih živil, zahteva
v bodoče pospešeno osvajanje takšnih novih proizvodov, na podlagi katerih
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bo mogoče izboljšati strukturo prehrane. Posamezni obrati pa bi se morali
usposabljati za proizvodnjo na pol pripravljene in pripravljene hrane.
Živilski obrati za predelavo sadja in vrtnin bi morali preučevati nabavo
surovin v bližnjih okoliših in si jo zagotavljati z dolgoročnimi pogodbami pri
proizvajalcih, ali pa z ustanavljanjem lastnih plantaž, kjer so za to dani pogoji.
2. Obseg proizvodnje tobačne industrije bo 1. 1963, kot predvidevamo, za
4 % manjši kot 1. 1962. Leta 1964 bi se v primeri z letom 1963 povečala le za
1 %, in bo tako še zmeraj za 3'% nižja kot 1. 1962.
Vzrok za manjšo proizvodnjo je zlasti slaba prodaja. Zaradi predimenzioniranih kapacitet v državi je na trgu močna konkurenca, medtem ko potrošnja
ne narašča. Zato bi bila v državnem merilu potrebna specializacija v okviru
kooperacije vseh tobačnih tovarn. S tem v zvezi bi bilo mogoče izdelovati
kvalitetnejše izdelke in doseči rentabilnejšo proizvodnjo.
Geološka raziskovanja
L. 1964 se bodo predvidoma večidel nadaljevala geološka raziskovalna dela;
ta so se izvajala v 1. 1963 z večjim poudarkom na delih, ki so že dala ali ki
obetajo dobre rezultate.
Na področju regionalnih raziskav bomo še izdelovali osnovne geološke
karte in hidrološke študije slovenskega Krasa, kar je osnova za preskrbo teh
predelov z vodo.
Pomembnejši kraji oziroma področja raziskav so naslednja: Zasavje in
Turje-Šmarjeta (premog), Velenje (hidrološke in geomehanske razmere), Petiševci in področje od Trsta do Postojne (nafta), Mežica, Vzhodne Karavanke,
Uršlja, Puharji, Šmartno, Litija (svinec in cink), Bela krajina in Notranjsko
(boksit), Tuhinjska dolina (kaolin), Dolenjsko (kremenov pesek), Savinjska
dolina (tufi in bentoniti).
3. Kmetijstvo
1. Na temelju osnov, ki so bile izdelane za sedemletni načrt razvoja kmetijstva, in po oceni realizacije kmetijske proizvodnje v letu 1963 ter gibanja v
zadnjih dveh letih pričakujemo, da se bo fizični obseg kmetijske proizvodnje
leta 1964 v primerjavi z letom 1963 povečal za okoli 7!%; glede na poprečje,
doseženo v letih 1961/62, pa za okoli 12 %. Povečanje temelji na družbeno organizirani proizvodnji in boljšem pridelovanju pri zasebnih proizvajalcih na podlagi občinskih odlokov o minimalnih agrotehničnih ukrepih.
Po lastniških sektorjih pričakujemo naslednji fizični obseg (v indeksih):

Kmetijska proizvodnja skupaj
Družbeno organizirana proizvodnja skupaj
— družbena posestva
— kooperacija
Zasebna proizvodnja (v celoti)
— zasebna proizvodnja brez kooperacije

1963
1962

1964
1963

1964
1962

1964
0 1961/62

110,6
109,3
122,6
97,4
108,7
111,1

106,6
128,0
126,2
130,0
103,3
98,4

117,9
139,9
154,7
126,6
112,3
109,3

111,6
139,9
157,8
124,5
105,1
101,3
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Tako bi se deleži v proizvodnji spremenili takole (struktura v %>):

Kmetijska proizvodnja skupaj
Družbeno organizirana proizvodnja skupaj
—• družbena posestva
—- kooperacija
Zasebni sektor (brez kooperacije)

(t> 1961/62

1962

1963

1964

100,0
26,7
12.3
14.4
73,3

100,0
28,2
13,3
14,9
71,8

100,0
27,9
14,7
13,2
72,1

100,0
33,5
17,4
16,1
66,5

Povečanje proizvodnje na družbenih kmetijskih posestvih temelji na pridobivanju obdelovalne zemlje s površino okoli 20 000 ha, od katerih bomo okoli
9000 ha vključili v proizvodnjo že med pomladansko setvijo, medtem ko nameravamo ostalih 11 000 ha zemljišč pridobiti še do konca leta 1964. Tako bi
družbena posestva razpolagala z okoli 12,8 %> obdelovalne zemlje v SR Sloveniji. Pogodbena proizvodnja z zasebnimi proizvajalci bo po predvidevanjih
zajela 82 000 ha ali 13,1 %, minimalni agrotehnični ukrepi pa bodo zaobseženi
na površini 87 000 ha, ali na 14 % od obdelovalne površine v SRS. Skupno
organizirano proizvodnjo predvidevamo na površini 239 000 ha, to je za 77 O'OO ha
ali za 47 %> več kot leta 1963.
Pridobivanje zemljišč za družbeni sektor naj bo osredotočeno na ravninska
in blago valovita območja. Vzporedno s širjenjem družbene proizvodnje bo treba
prilagajati sodobnejšim oblikam tudi zasebno proizvodnjo, zlasti tam, kjer ne
predvidevajo širjenja družbenih posestev. Z odhajanjem fizično sposobne delovne sile izven kmetijstva ponekod že primanjkuje delovnih moči, s čimer
grozi nevarnost, da bi se zmanjšala proizvodnja. Z uvajanjem sodobnejše mehanizacije in z intenzivnejšim razvijanjem ter s preusmeritvijo v živinorejo bi lahko
ublažili posledice, ki so nastale zaradi odhajanja delovne sile iz kmetijstva.
V hribovitejšem in valovitem svetu je treba zato posvetiti vso pozornost pridobivanju krme in obdržati ter še povečati število živine. Vsa ta območja bi
lahko dajala večje količine mesa za potrošnjo in za izvoz ter hkrati postajala
vir reprodukcijskega materiala za družbena pitališča. V ravninskih območjih,
kjer bodo družbena posestva in zadruge začela prevzemati zasebna zemljišča,
bo treba takoj uporabiti zasebna gospodarska poslopja za kooperacijsko proizvodnjo, v katero bi lahko vključevali tudi starejše proizvajalce. Vzporedno
s pridobivanjem novih obdelovalnih površin jih bo treba čimprej urediti.
Uskladiti bo treba tudi davčno politiko s klasifikacijo zemljišč po rajonih
ter pri tem upoštevati davčno razbremenitev hribovitih predelov.
Zaradi razmeroma dobre letošnje letine bo mogoče ustvariti primerne zaloge krme, kar bo ugodno vplivalo na povečano vzrejo in pitanje živine. Hkrati
predvidevamo, da bodo sprejeti ekonomski ukrepi za nadaljnji razvoj živinoreje spodbudneje vplivali na proizvajalce, ki bodo bolj kot doslej zainteresirani
za rejo živine.
Letošnje uspehe v organizaciji pridobivanja vrtnin bo treba ohraniti in se
še naprej prizadevati, da bi odstranili nekatere slabosti, ki nastajajo v prometu
z zelenjavo in sadjem. Predvsem je treba doseči, da bi izpolnjevali obveznosti
o prevzemanju dogovorjenih količin vrtnin, obenem pa poskrbeti za oživitev
skladov rizika, iz katerih bi krili morebitne izgube. Zavoljo vsega tega bo treba
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pravočasno začeti sklepati pogodbe za pridelovanje krompirja in zelenjave ter
tistih živilskih proizvodov, ki jih tržišče stalno zahteva, njihova stabilnejša proizvodnja pa omogoča tudi večji izvoz.
2. V posameznih kmetijskih strokah bi mogli doseči naslednje povečanje
(v indeksih);
1963
1962
Poljedeljstvo
— žito
— industrijske rastline
— vrtnine
— krmne rastline
Sadjarstvo
Vinogradništvo
Živinoreja
Ribolov
Predelava
Kmetijska proizvodnja skupaj

114,8
102,2
97,5
125,8
■ 119,9
130,7
133,5
101,5
113,2
130,9
110,6

-

1964
1963

1964
1962

1964
0 1961/62

107,4
117,5
122,1
97,9*
105,7
108,1
96,7
108,0
104,5
96,7
106,6

123,3
120,1
119,1
123,1
126,8
141,2
129,0
109,6
118,4
126,6
117,9

114,1
114,3
112,3
114,6
113,8
97,6
113,4
111,8
109,1
99,9
111,6

Pomembnejše povečanje pričakujemo v poljedelstvu zlasti pri žitni proizvodnji in pri hmelju, medtem ko v živinoreji računamo s prirastom, ki ga
dovoljuje fond osnovne črede ter razpoložljiva krmna osnova, ki bo zadostna
glede voluminozne krme, slabša pa glede krmnega žita. V sadjarstvu in v vinogradništvu predvidevamo proizvodnjo na ravni petletnega poprečja, ker so
nihanja v tej proizvodnji še vedno izrazita, medtem ko je domača predelava
na nekoliko nižji ravni, ker računamo z večjo potrošnjo sadja v svežem stanju.
Po posameznih vrstah najpomembnejših kmetijskih proizvodov je realno
mogoče pričakovati naslednjo proizvodnjo:
Proizvodnja v vagonih

Pšenica
Koruza
Krompir
Zelenjava
Sadje
Vino
Meso
Mleko (v milij. litrih)
Jajca (v milij. kosih)

Indeks

1961/62

1963

1964

^
1963

11 913
12 046
75 803
14 013
12 858
4 608
6 700
424,8
157,5

10 550
13 613
88 904
16 373
11 010
5 405
7 684
420
150

13 045
14 010
82 800
17 882
12 000
5 200
8 480
427
170

123,6
102,9
93,1
109,2
109,0
96,2
110,4
101,7
113,3

* Nizek indeks pri vrtninah nastaja samo zaradi zmanjšanja skupne površine
pod krompirjem in je posebej obrazložen na drugem mestu.
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Poljedelska proizvodnja bi se povečala zaradi širjenja družbeno organizirane proizvodnje, ki naj bi bila za okoli 32 °/o večja kot v letu 1963.
Na družbenih posestvih je največji poudarek še zmerom na pridelovanju
krmnih rastlin in vrtnin, na pridelovanju pšenice pa zaradi tega, ker je proizvodna cena pšenice manjša kot za krmna žita in dokler ne bomo izboljšali
tehnologije v zvezi s pridelovanjem ječmena, ki je sicer s stališča stabilizacije
živinorejske proizvodnje zelo pomembno, vendar še premalo donosno. Pri krompirju predvidevamo, da bi se skupna površina v letu 1964 zmanjšala za 5500 ha,
ker je bila v letu 1963 skoraj za toliko povečana zaradi preoranja žitnih posevkov, ki so bili letos pozimi močno prizadeti. Pridelovanje krompirja na
površini 50 000 ha je usklajeno z dinamiko sedemletnega načrta. Potreba po
večji zanesljivosti oskrbe potrošnih središč s krompirjem pa zahteva proizvodnjo
te poljščine v organizirani proizvodnji na družbenih posestvih in v kooperaciji
z zasebnimi pridelovalci. Le v taki proizvodnji bo mogoče doseči stabilnejše
in obilnejše pridelke kot doslej pri zasebnikih ter hkrati čvrsteje povezati proizvodnjo s potrošnjo. Družbeni sektor bo predvidoma pridelal okoli 1000 vagonov
ranega, 300 vagonov semenskega in okoli 3000 vagonov poznega jedilnega
krompirja. Tako bi skupna količina krompirja v organizirani proizvodnji v letu
1964 znašala 23 000 vagonov ali za 14l0/o več kot leta 1963, kar bi zadoščalo za
normalno oskrbo tržišča.
Zelo pomembna vloga družbenih posestev bo tudi ta, da bodo pridelala čim
več drugih vrst vrtnin. Predvsem naj bi pridelovala tisto zelenjavo, katere
pridelovanje je mogoče mehanizirati in jo proizvajati v velikih količinah. Ker je
posebej kritična preskrba v spomladanskem času, naj bi se usmerjala predvsem
na pridelovanje rane in zimske zelenjave na Koprskem in Goriškem, na pridelovanje zelenjave za zimsko uskladiščen je in predelavo pa v osrednjem in
vzhodnem delu SR Slovenije, s tem da bi razvijali predvsem tiste vrtnarske
obrate, ki smo jih začeli graditi v zadnjih dveh letih (Medlog, KZ Brežice,
Koper, Izola, Polje, Povrtnina Maribor, KIK Pomurka itd.). Letno in zgodnjo
jesensko zelenjavo, ki jo nudijo zasebni proizvajalci in mali vrtnarji v zadostnih
količinah, naj bi na družbenih obratih pridelovali samo toliko, kolikor naj bi jo
trgovina in drugi večji potrošniki konkretno naročili. Pri proizvodnji zgodnje
zelenjave bi morala trgovska, industrijska in preskrbovalna podjetja spoštovati
sklenjene pogodbe, kar bi omogočalo, da bi kmetijske organizacije svojo proizvodnjo lahko utrjevale. Vzporedno s pričakovano večjo proizvodnjo zelenjave
bi bilo treba zagotoviti, da bi tudi predelovalna industrija zajela čim več tržnih
presežkov, da ne bi po nepotrebnem nastajale izgube in da bi s tem ustvarjali
zaloge hrane za izpad pridelka v vremensko neugodnih letih.

Priloge
Pri najpomembnejših poljščinah je pričakovati naslednji obseg proizvodnje
(površine v ha, pridelek v q/ha):

pšenica — površina 1963
1964
— pridelek 1963
1964
koruza — površina 1963
1964
— pridelek 1963
1964
krompir — površina 1963
1964
— pridelek 1963
1964
hmelj
— površina 1963
1964
— pridelek 1963
1964
detelje — površina 1963
1964
— pridelek 1963
1964
travniki — površina 1963
1964
— pridelek 1963
1964

Družbena
posestva

Kooperacija

Zasebni
proizvajalci

2 529
4 500
28,0
33,0
1 286
2 000
55,2
60,0
1 625
2 000
202
200
891
1 000
12,4
15,0
3 293
4 700
64,9
67,0
29 879
33 000
53
54

15 685
19 000
21,0
28,0
7 521
9 000
40,2
45,0
9 107
10 000
185
190
1 382
1 372
11,0
14.0
5 204
6 000
62.1
63,0
26 110
30 000
47
48

32 618
31 000
20,1
20,1
38 144
31 000
26,0
28,3
44 833
38 000
153
157

35 387
33 300
51,2
53,0
224 459
218 000
31
32

Za takšen obseg proizvodnje bi si morale vse proizvajalne kmetijske organizacije pravočasno preskrbeti zadostne količine kakovostnega semena in gnojil,
ker le na tej podlagi in ob primernih vremenskih razmerah lahko pričakujemo,
da bomo izpolnili predvidene proizvodne naloge. Potrjene količine semena bi za
pridelovanje pšenice in krompirja zadoščale, medtem ko bi druge potrebe po
semenu krili deloma iz kakovostnega merkantilnega blaga iz drugih republik
in deloma iz uvoza. Še bolj kot doslej bi morali skrbeti za najprimernejše
načine obdelave zemlje in oskrbovanja posevkov, s čimer bi povečali hektarske
pridelke. Družbena posestva in kmetijske zadruge naj zato v celoti izkoristijo
vsa razpoložljiva tehnična sredstva in reprodukcijski material ter se lotijo z vso
prizadevnostjo nadaljnjih ukrepov za izboljšanje tehnologije, organizacije dela,
urejanja stimulativnih odnosov v delitvi dohodka ter razvijanja ustreznih oblik
kooperacije z zasebnimi proizvajalci.
4. V živinorejski proizvodnji, ki se je leta 1963 odvijala ob znatno znižanem
živalskem fondu in ob pomanjkanju zalog krme, bo treba storiti vse ukrepe,
da bi čimprej dosegli ponoven vzpon. Se zlasti pa bi morali skrbeti za obnovo
osnovne goveje črede, ki je po oceni v letih 1962 in 1963 nazadovala za okoli
60 000 do 70 000 glav. Na tolikšno znižanje so vplivale premajhne zaloge krme,
naraščanje cen klavni živini, ugodne izvozne možnosti, precejšnje klanje telet,
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zaradi česar se je zmanjšala vzreja mlade živine in je prišlo do nizkih odkupnih
cen mleka do konca I. polletja 1963, ko so bili storjeni ukrepi za izboljšanje
ekonomkih pogojev za proizvodnjo mleka in mesa.
Da bi dokončno izboljšali stanje v živinoreji, naj bi se vse kmetijske organizacije takoj začele prizadevati za nadaljnjo rast živinorejske proizvodnje.
Zlasti pa bi morale napolniti pitališča in poskrbeti za zadostno število krav
in telic.
Pri sedanjem velikem povpraševanju po umetnih gnojilih naj bi imeli
prednost tisti zasebni rejci, ki bi se pogodbeno obvezali za rejo goveje živine.
Tudi kmetijske zadruge naj bi po obnovljenih živinorejskih odborih s svojo
pospeševalno službo spodbudno vplivale, da bi s smotrno selekcijo in krmljenjem lahko dosegli boljše proizvodne uspehe. Hkrati s tem pa bi morale kmetijske organizacije poskrbeti, da krme ne bi primanjkovalo.
Glede na razpoložljiva stojišča v hlevih družbenih posestev in zaradi dograditve novih računamo, da bomo v začetku leta 1964 razpolagali s 44 000 stojišči
za pitano govedo, 20 000 za krave in okoli 9500 stojišč za konje in mlado plemensko živino. Na podlagi že odobrenih investicijskih kreditov pa bi se skupno
število stojišč do konca 1964 povečalo na 52 000 stojišč za govedo v pitanju in
24 000 stojišč za krave. Tako bo mogoče povečati obseg organizirane reje pitanega goveda na družbenih posestvih in v kooperaciji nekako takole:

teleta (izločena)
telice (izločene)
krave
mlado pitano govedo
drugo pitano govedo
Skupaj
nakup živine za pitališča
prireja

Družbena posestva
glav
ton
2 000
120
300
75
1 700
850
35 000
16 055
_
—
39 000
17 100
30 000
4 500
12 600

Kooperacija
glav
ton
—
—
—
—
—
—
45 000
17 100
15 000
6 900
60 000
24 000
—
24 000

Drugi privatni sektor bi vzredil okoli 120 000 živali v skupni živi teži
30 000 ton. Na tej podlagi bi znašala skupna proizvodnja govejega mesa v
organizirani proizvodnji 19160 ton (ob upoštevanju odbitka za nakupljene
živali) in 15 600 ton v privatnem sektorju, kar skupaj daje 34 760 ton govejega mesa.
Ker se je zmanjšalo število molznih krav, bi se proizvodnja mleka v letu
1964 povečala le za okoli 7 milij. litrov. Pri tem bi družbena posestva pri poprečnem staležu 19 500 molznih krav in 2900 litrov letne molznosti na kravo
proizvedla 57 milij. litrov mleka, v zasebnem sektorju pa bi znašala proizvodnja
370 milij. litrov. Odkup mleka bi znašal okoli 35 do 40 milij. litrov iz družbenega sektorja in 51 milij. litrov od zasebnih rejcev. Večjega odkupa zaradi
usmerjanja kooperacije na rejo telet in vzrejo pujskov ni mogoče pričakovati.
Da bi osnovno čredo čimprej obnovili, bi morale kmetijske organizacije
posvečati vso pozornost kooperativnim odnosom tako po vsebini kakor tudi po
obsegu. Hkrati pa bi morali dosledno zavreti klanje telet izpod 120 kg in vzporedno razvijati strokovno pospeševalno službo tako v republiškem merilu kot
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tudi v organizacijah (osemenjevanje, selekcija in kontrola produktivnosti, hiter
obrat črede in podobno).
Zaradi aktiviranja novih investicij v družbenem sektorju bo mogoče povečati hlevske kapacitete za prašiče od 56 000 na okoli 90 000. Tako bi mogli v
farmski proizvodnji vzrediti okoli 85 000 prašičev v skupni živi teži okrog
8100 ton ali 5860 ton mesa. V kooperaciji bi predvidoma vzredili približno
110 000 mesnatih prašičev v približni skupni teži 11 300 ton ali 7900 ton mesa.
Tako bi družbeno organizirana proizvodnja dala v celoti okoli 90 % tržnih presežkov. Za uspešno izpolnitev predvidenih proizvodnih nalog v prašičereji bi
bilo treba za nove farme preskrbeti zadostno število plemenskih svinj, oziroma
pravočasno zagotoviti proizvodnjo pujskov v kooperacijski proizvodnji. Vse
kmetijske organizacije, ki bi organizirale kooperacijsko proizvodnjo prašičev
(vzrejo in pitanje), morajo imeti v ta namen posebno strokovno službo, ki naj
organizira proizvodnjo prašičev predvsem v območjih z določeno tradicijo.
V perutninarstvu farme še gradijo. Zmogljivost osnovnih jat in objektov
bi omogočila proizvodnjo za kakih 3 milij. brojlerjev in 12 milij. konsumnih
jajc za tržišče. Ob upoštevanju odkupa perutnine od zasebnih rejcev bi bilo za
tržišče na voljo skupaj okoli 5700 ton mesa perutnine in okoli 45 milij. jajc.
Ker z novimi farmami še ne bo mogoče takoj rešiti velikih tržnih potreb, bi bilo
koristno razviti perutninsko proizvodnjo tudi v kooperaciji z zasebnimi proizvajalci. V letu 1964 bi bilo treba začeti uvajati takšne kooperacije zlasti v
vzhodnem rajonu SR Slovenije.
5. Čeprav zaradi ugodnejših cen zanimanje za sadjarstvo narašča, ni mogoče zadovoljiti povpraševanja po kvalitetnem sadju. Pridelki v sadjarstvu
namreč ne naraščajo v sorazmerju s povečanjem površin in številom dreves.
Razen tega starejši nasadi hitro propadajo, novi nasadi pa še ne dajejo pomembnejših pridelkov. Zaradi stalnih nihanj v sadjarski proizvodnji ne bi bilo
mogoče predvideti v letu 1964 večjega pridelka sadja kot v petletnem poprečju.
Od skupno predvidene količine 120 000 ton bi družbena posestva predvidoma
mogla zagotoviti okoli 16 000 ton kvalitetnejšega sadja.
Tudi v vinogradništvu so opešani stari nasadi in pomanjkljivi agrotehnični
ukrepi poglavitni razlog za majhno proizvodnjo. Zato računamo, da bo v letu
1964 proizvodnja grozdja in vina na ravni petletnega poprečja, kar se bo poznalo tudi pri predelavi.
V skladu z osnovami, ki so bile izdelane za sestavo sedemletnega načrta
za razvoj kmetijstva, predvidevamo, da bi leta 1964 obnovili okoli 1000 ha
sadovnjakov in 300 ha vinogradov.
6. Zaradi pričakovanega povečanja v družbeno organizirani proizvodnji,
predvsem pri žitu, hmelju, zelenjavi, mesu in sadju se bo povečala tudi blagovnost kmetijske proizvodnje za približno 6—8 °/o. Delež družbenih posestev
v skupnih tržnih presežkih naj bi znašal okoli 37 °/o v primerjavi z 31 fl/o v letu
1963. S predvidenim povečanjem kmetijskih tržnih presežkov, zlasti iz družbene
proizvodnje, bi morali leta 1964 še bolj zboljšati oskrbo tržišča.
S predvidenim obsegom blagovne kmetijske proizvodnje in prenesenimi
zalogami iz leta 1963 (sadje, hmelj, vino) bomo povečali izvoz kmetijskih pridelkov za okoli 11%, vendarle za približno 9 %> pri živinorejskih proizvodih,
ki jih bo moralo biti več na razpolago zaradi oskrbovanja potrošnikov na notranjem trgu in zaradi oskrbe turističnih središč. Po vrednosti bi znašal skupni
obseg izvoza kmetijskih pridelkov 8,5 milijarde deviznih din, skupaj z indu-
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strijsko predelavo kmetijskih proizvodov pa približno 10,6 milijarde deviznih
dinarjev.
7. Eden izmed temeljnih pogojev za predvideni nadaljnji razvoj rastlinske
in posredno živalske proizvodnje bo precej večja in pravočasna poraba gnojil,
ki je pri sedanjih cenah in bolj usklajenih odnosih med cenami kmetijskih
proizvodov zelo ugodna. Da bi zadostili potrebam, ki nastajajo glede na obseg
družbeno organizirane proizvodnje na družbenih posestvih, v kooperaciji in v
okviru minimalnih agrotehničnih ukrepov pri zasebnih pridelovalcih, bo treba
v letu 1964 zagotoviti okoli 210 000 ton gnojil, od tega okoli 56 000 ton dušičnih,
102 000 ton fosfornih in 52 000 ton kalijevih, kar bi pomenilo za okoli 80 000 ton
večjo porabo, kot bo po oceni znašala v 1. 1963. Porabo zaščitnih sredstev predvidevamo v letu 1964 okoli 3740 ton, ali 340 ton več kot bo znašala ocenjena
poraba v letu 1963. Semenskega blaga pa je treba uvoziti naslednje količine:
245 ton elitnega semena krompirja, 46 ton semena krmnih rastlin in 23 ton
semena raznih vrst zelenjave.
8. Da bi omogočili racionalnejše in tudi bolj učinkovito izkoriščanje kmetijskih proizvodnih zmogljivosti, je treba izobraževanju in specializaciji kmetijskih strokovnih kadrov posvetiti vso pozornost in pri tem organom upravljanja vsestransko pomagati. Poleg sedanjih izobraževalnih ustanov bi se bilo
treba orientirati na primerne oblike strokovnega izobraževanja na delovnem
mestu, ker so sedanje izkušnje pokazale, da so take oblike izobraževanja znotraj
samih organizacij dale dobre rezultate in se tako izobraženci niso ločili od
proizvodnje.
Da bi dosegli čim večjo praktično usposobljenost tudi v šolah izobraženih
delavcev, tehnikov in agronomov, naj se kmetijske delovne organizacije v večji
meri zavzemajo za delo poklicnih, tehničnih in visokih šol ter sodelujejo pri
izdelavi programov zanje.
9. Za nadaljnji razvoj kmetijstva in za ustvarjanje pogojev, ki so potrebni
sodobno organiziranim in tehnično primerno opremljenim proizvodnim organizacijam, bi bilo treba v letu 1964 zagotoviti okoli 18 milijard din investicijskih sredstev. Ta sredstva naj bi uporabili predvsem za nakup in ureditev
zemljišč po predvidenem programu širjenja družbenega sektorja za agro- in <
hidromelioracije, za dovršitev gradnje na podlagi že odobrenih in nekaterih
novih investicijskih zahtevkov za pitališča govedi in prašičev v družbeni lasti,
za perutninske farme, izgradnjo vrtnarskih obratov s potrebnimi rastlinjaki,
obnovo sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč, nabavo kmetijskih strojev ter
druge opreme, ki je potrebna glede na obseg širjenja družbenih posestev in večjega zajetja pogodbene proizvodnje. Ob tem je treba računati z nakupom okoli
400 traktorjev in 120 kombajnov, več motornih kosilnic iij specialne mehanizacije za hmelj, krompir in druge vrtnine ter za spravilo krme. Nadaljevati
bi bilo treba tudi graditev vinskih kleti (Ormož, Ljutomer).
10. Politika financiranja republiškega sklada za pospeševanje kmetijstva
naj bo usmerjena v glavne naloge za razvoj kmetijstva, ki so nakazane za leto
1964. Predvidena sredstva sklada v višini okoli 200 milij. din naj ne bi drobili,
temveč uporabili predvsem za to, da bi pospeševali razširitev proizvodnje na
družbenih vrtnarskih obratih, kjer so tehnološka in ekonomska vprašanja še
najbolj odprta, za financiranje prognostičnih služb, s tem da bi zagotovili tudi
potrebna dopolnilna sredstva okrajnih skupščin, za selekcijsko službo v govedo-
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reji, prašičereji in v perutninarstvu, za semensko službo zlasti pri vzgoji originalnega semena, za veterinarsko in rastlinsko zaščito, za strokovni tisk, za sofinanciranje raziskovalnih nalog, ki jih bo financiral Zvezni znanstveni sklad
in podobno.
Financiranje naj bo po proizvajalnih organizacijah, ki naj povežejo raziskovalne zavode z nalogo, poiskati najprimernejše tehnične rešitve in na tej
podlagi doseči večje proizvodne in ekonomske učinke predvidenih investicijskih
vlaganj.
11. Saniranje dosedanjih izgub, povečanje cen za najvažnejše kmetijske
proizvode v 1. 1963, predvidena proizvodnja v 1. 1964, nadaljnja rast delovne
storilnosti in uskladitev cen nekaterih kmetijskih proizvodov v 1. 1964 bi pri
večini družbenih posestev morale zagotoviti poslovanje brez izgub. Sprejeti
ekonomski ukrepi in delitev sredstev po delu dajejo vso možnost za razvijanje
pobude delovnih kolektivov, da si prizadevajo povečati produktivnost, ekono- '
mično izkoriščati proizvajalna sredstva in ustvarjati večje lastne sklade za razširjeno proizvodnjo.
Kmetijske organizacije naj zato čimprej uredijo tudi svoje notranje poslovanje in konsolidirajo ter spravijo v red sedanje kmetijske kapacitete, da bi bilo
tako zagotovljeno nemoteno razvijanje proizvodnje.
4. Gozdarstvo
Zaradi sedanjega stanja gozdov v SR Sloveniji naj bi se razvoj gozdarstva
usmerjal v racionalno izkoriščanje ter pospešeno nego gozdov. V tem okviru
je treba zagotoviti zadostne količine hlodovine za izvoz žaganega lesa, ustrezne
količine celuloznega lesa za povečane zmogljivosti papirne industrije in za zadostitev dodatnim potrebam za obnovo Skopja.
V skladu s predvidenim razvojem gozdarstva v obdobju 1964—1970 in povečanjem potencialne zmogljivosti gozdov predvidevamo, da bo celotna sečnja leta
. 1964 v primeri z letom 1963 večja za 2%, s tem da bi sečnja iglavcev stala na
isti ravni kot v letu 1963, sečnjo listavcev pa bi povečali za 5 °/o.
Gibanje sečnje po posameznih vrstah naj bi bilo naslednje (000 bruto m3):

Celotna sečnja
— iglavci
— listavci

Ocena

Plan

Indeks

1962

1963

1964

Plan 1964
Ocena 1963

3220
1960
1260

3080
1740
1340

3150
1740
1410

102
100
105

'

Intenziteta sečnje v osnovnih gozdovih bi znašala tako 2,02 m3, če računamo
posek na 100 m3 lesne zaloge v gozdovih, in sicer pri iglavcih 1,95 m3 in pri
listavcih 2,11 m3. Od skupnega prirastka bi potekali 87 "/o, pri tem od prirastka
iglavcev 81% in od prirastka listavcev 95%. Takšna sečnja pa je še vedno za
14 % večja od etata po gozdno ureditvenih načrtih.
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Ob upoštevanju celotne napadle lesne mase in izkoriščanja neetatnega lesa
(po 7 cm) predvidevamo, da bo gibanje gozdne proizvodnje (v 000 neto m3)
takole:
Ocena

Gozdna proizvodnja
— iglavci
— listavci
tehnični les
drva
Blagovna proizvodnja
— iglavci
— listavci
tehnični les
drva
Neblagovna proizvodnja
— iglavci
— listavci
tehnični les
drva

Plan

Indekj

1962

1963

1964

Ocena'1963

2794
1689
1105
2104
690
2274
1524
750
1904
370
520
165
355
200
320

2685
1505
1180
1993
692
2185
1355
830
1818
367
500
150
350
175
325

2720
1480
1240
2045
675
2225
1345
880
1885
340
495
135
360
160
335

101
98
105
103
98
102
100
106
104
93
99
90
103
91
103

Predvideni razvoj gozdne proizvodnje temelji na povečanju odstotka tehničnega lesa listavcev gozdne proizvodnje od 42,8 fl/o v letu 1963 na 46,8%
v letu 1964.
Zaradi sečnega obsega iglavcev in večje sečnje listavcev bodo morale
gozdnogospodarske organizacije leta 1964 kar najbolj prilagoditi proizvodnjo
gozdnih sortimentov potrebam osnovnih potrošnikov lesa, ki bi morali še hitreje
nadomeščati les z drugimi materiali in les iglavcev z lesom listavcev.
Pri izpolnjevanju te naloge bi morale gozdnogospodarske organizacije in
občine skrbeti, da bi leta 1964 v primerjavi z letom 1963 proizvedle v okviru
blagovne proizvodnje naslednje količine glavnih gozdnih sortimentov (v 000 m3):

Skupaj
Iglavci
— hlodi za žago
— celulozni les
— jamski les
— drugi sortimenti
Listavci
— hlodi za žago
— hlodi za f. in 1.
— celulozni les
— jamski les
— drugi tehnični sortimenti
— drva

Plan

Indeks

1962

1963

1%4

PlanMM
Ocena 1963

2274
1524
989
242
166
127
750
216
24
42
18
158
292

2185
1355
820
270
155
110

2225
1345
800
365
120
60

102
100
98
135
77
55

830
260
35
60
20
165
290

880
265
35
107
21
207
245

106
102
100
179
105
125
85
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Taka struktura gozdnih sortimentov bi zadovoljila najvažnejše potrošnike
lesa, kot so lesna in papirna industrija ter rudniki, obenem pa zagotovila
surovino za izvoz 180 000 m3 rezanega lesa iglavcev ter zadostila dodatnim
potrebam za obnovo Skopja. Pri tem bodo morale gozdnogospodarske organizacije skrbeti predvsem za proizvodnjo celuloznega lesa iglavcev ter zmanjšati
proizvodnjo drugih sortimentov iglavcev, ki jih je mogoče nadomestiti z drugimi materiali. Razen tega pa bodo morale zagotoviti tudi hlodovino iglavcev
za žago.
V letu 1964 se problematika preskrbe z iglavci zaostruje tako pri proizvodnji celuloze kakor v lesni industriji predvsem zaradi zmanjšanja tehnoloških
rezerv v letu 1963 in povečanih kapacitet papirne industrije. Zato bi morale
gozdnogospodarske organizacije usmerjati celotne proizvedene količine hlodovine na lesnoindustrijske obrate, v tem ko bi morala celulozna industrija močneje posegati po bukovem celuloznem lesu in se tehnološko usposobiti na prelavo tudi trdih listavcev.
Tako strukturo proizvodnje bi bilo treba doseči praviloma z ekonomskimi
ukrepi in zainteresiranostjo gozdnogospodarskih organizacij. Zato bi bilo treba
spremeniti nekatere instrumente, kot so: plafonirane cene, prometni davek
na nekatere sortimente listavcev, neustrezne cene za celulozni les listavcev in
podobno. Pristojni republiški organi naj bi čimprej izdelali predlog za spremembo teh predpisov.
Za uspešno realizacijo tako postavljenega plana bi bilo treba krepiti gozdarstvo, tako da bi se vsi gozdovi ne glede na lastništvo vključili v družbeno
gospodarjenje. S tem bi bilo zagotovljeno smotrno gospodarjenje z gozdovi od
semena do blagovne proizvodnje. S skrčenjem števila gospodarskih organizacij,
ki gospodarijo z gozdovi, pa bo mogoče učinkoviteje kontrolirati smotrno razporeditev lesne surovine ključnim potrošnikom in zmanjšati odtok lesa izven
krajev prioritetne potrošnje. Prav tako bo treba v blagovno gozdno proizvodnjo
vključiti gozdove splošnega ljudskega premoženja, s katerimi ne gospodarijo
gozdnogospodarske organizacije.
V letu 1964 je predviden naslednji obseg obnove gozdov:

Redno vzdrževanje gozdov v ha:
— pogozdovanje
— spopolnjevanje
— nega in melioracije gozdov
— urejanje gozdov

Pospeševanje gozdov:
v sedanjih gozdovih
— gradnja cest
— zgradbe
— oprema
v novih gozdovih
— pogozdovanje Krasa
— premena degradiranih gozdov
— plantaže in intenzivni nasadi

1962

1963

1964

750
468
26 431
75 000

720
460
26 640
80 000

700
470
28 780
75 000

1962

1963

1964

km
m2
milij. din

361
6524
320

280
3800
340

300
3000
400

ha
ha
ha

346
140
704

420
160
1260

450
420
1400

385

Priloge

Obnova sedanjih gozdov in povečanje lesnih zalog narekujeta večjo nego
in melioracijo gozdov. V skladu s predvidenim razvojem gozdarstva v naslednjih sedmih letih bi morali skrbeti zlasti za introdukcijo iglavcev in hitro
rastočih drevesnih vrst v gozdove listavcev. Se bolj pa bi morali pospeševati
premeno degradiranih gozdov in grmišč listavcev, obenem pa močneje širiti
plantaže in intenzivne nasade, ki naj bi jih v letu 1964 osnovali predvidoma
na 1400 ha.
Podružbljanje odpira široke možnosti za gospodarjenje z gozdovi na velikih
površinah. Da pa bi mogli z gozdovi čim racionalneje gospodariti, bi bilo treba
pri vlaganjih v osnovne gozdove skrbeti, da bi sredstva strnili za gradnjo
gozdnih cest in hitrejše uvajanje mehanizacije.
Stalna naloga pristojnih činiteljev mora biti tudi pogozdovanje kraškega
področja.
Za ozelenitev Krasa bi bilo treba v proračunih občin, okrajev in republike
zagotoviti sredstva za nadaljnje izvajanje že izdelanega programa.
Gozdnogospodarske načrte bi bilo treba ponovno preveriti s stališča družbenogospodarskih potreb, proizvodnih možnosti gozdov in kompleksnega gospodarjenja z njimi. Zaradi povečane potrošnje lesa se namreč problematika
gozdarstva z vsakim letom zaostruje, ker je sečnja že prekoračila mejo, ki jo
določajo gozdnogospodarski načrti.
5. Gradbeništvo
Planirani obseg in struktura investicij v gospodarstvu, nadaljnja graditev
turističnih objektov, večja stanovanjska graditev, udeležba slovenskih gradbenih podjetij pri obnovi Skopja in dosedanja dinamika razvoja gradbeništva
narekujejo povečani obseg celotnih gradbenih del v letu 1964 za okoli 12 °/o.
V družbenem sektorju se predvideva povečan obseg za 12%, medtem ko
v zasebnem le za 4 *Vo.
Vrednost obsega gradbene proizvodnje v milijonih din
v cenah leta 1963
Indeks
1962
1963
1964
i%3
1964
1962
1963
Družbeni sektor
Zasebni sektor
Skupaj

106 156
7 426
113 582

118 895
7 500
126 395

133 162
7 800
140 962

112,0
101,0
111,3

112,0
104,0
111,5

V strukturi gradbenih del se predvideva večja udeležba visokih gradenj,
prav tako stanovanjske graditve, delno zmanjšanje pa se predvideva pri nizkih
gradnjah.
y 0/<

Skupaj
visoke gradnje
stanovanjska graditev . . .
nizke gradnje
vodogradnje
vzdrževanje in drugo . . .
25

1963

1964

100
42
30
15
4
9

100
44
33
12
3
8
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Povečani obseg bo treba doseči z mehanizacijo, njeno boljšo uporabo, z
uvedbo racionalnejših metod dela, zlasti s tipizacijo serijskih objektov, z uveljavljanjem novih ekonomičnih materialov in uvajanjem sodobne organizacije
dela.
Nadaljnja izpopolnitev sistema delitve dohodka in razvoja samoupravljanja
na gradbiščih bi prispevala k večji produktivnosti dela, ki se bo predvidoma
povečala za okoli 10 °/o, v tem ko bi se število zaposlenih povečalo le za
okoli 2,0/o.
Za nadaljnji razvoj gradbeništva v letu 1964 se predvideva povečanje investicijskih naložb v višini 5,8 milijarde dinarjev. Sredstva naj bi bila uporabljena
za nadaljnje povečanje mehanizacije in za povečanje zmogljivosti obratov za
industrijsko izdelavo gradbenih elementov ter za obrtniško instalacijska zaključna dela.
Nosilci investicijskih sredstev bi morali s pravočasnimi naročili in pogodbami zagotoviti gradbenim podjetjem neprekinjeno delo, da bi mogla le-ta pravočasno opraviti priprave za začetek gradenj in delo čimbolj smotrno organizirati. Za gospodarske in druge objekte, posebno za tiste, ki jih gradijo na daljši
rok, je treba s pogodbami zagotoviti kontinuirano gradnjo. Vzporedno s tem
pa bi bilo treba pravočasno zagotoviti potrebna finančna sredstva za odpiranje
akreditivov, avansov in garancij, kar bi obenem dalo materialno podlago zahtevam po kvalitetnejši in ekonomične j ši graditvi.
Investitorji naj bi pravočasno naročali projekte, ker bi projektivne organizacije le na ta način lahko bistveno izboljšale kvaliteto dela in tako pripomogle k najekonomičnejšim načrtom za izvedbo gradbenih objektov.
Gradbena podjetja naj bi zlasti upoštevala določila osnovnega zakona o
gradnji investicijskih objektov in glede na to prevzemala le tista dela, za katera
je izvršena kompletna tehnična dokumentacija in so zagotovljena potrebna
finančna sredstva. S takšnim poslovanjem bodo podjetja gradbene operative
lahko nemoteno in enakomerno gradila, dosegla realne cene gradbenih storitev in zagotavljala roke za dograditev objektov.
Projektivne organizacije naj bi z načrti omogočile širšo tipizacijo posameznih gradbenih elementov in opreme. Zlasti pa naj bi prispevale k bolj ekonomičnim tehničnim rešitvam posameznih elementov pri stanovanjski graditvi.
Ob tem bi bilo treba skrbeti za specializacijo projektive, kar bi omogočilo nadaljnji dvig kvalitete projektiranja. Pogoj za to pa so perspektivnejša naročila
bodočih investitorjev.
Stanovanja, zlasti za prodajo, bi bilo treba graditi hitreje in še v večjem
obsegu, kar bi občutno pospešilo uporabo novih in racionalnih materialov,
elementov in konstrukcij, novih gradbenih metod in sistemov ter specializacijo
in kooperacijo med podjetji. Tako bi lažje dosegli realne cene stanovanjske
graditve, s tem pa tudi večjo mobilizacijo zbiranja razpoložljivih finančnih
sredstev. Gradbenim podjetjem oziroma kupcem stanovanj bi bilo treba zagotoviti kredite tako iz stanovanjskih skladov kakor iz drugih razpoložljivih
sredstev.
Gradbena podjetja bi morala postati polnopravni proizvajalci, ki bi imeli
ekonomski interes pri gradnji stanovanj za prodajo. Zato bi jih bilo treba glede
gospodarjenja izenačiti z industrijo in jim zlasti z ustrezno kreditno politiko
omogočiti, da svoje zmogljivosti čimprej prilagodijo potrebam, ki jih stanovanjsko tržišče zahteva.
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Izdaja lokacijskih odločb zavira normalno in ekonomično graditev ter posredno rast blaginje prebivalstva. Zato naj bi občinske skupščine s sodelovanjem republike čimprej zagotovile urbanistične načrte za posamezna važnejša
področja.
Še naprej je treba razvijati vzgojo in strokovno raven delavcev v gradbeništvu in uvajati sodobne metode za priučevanje gradbenih delavcev za posamezne vrste del in za ustrezna delovna mesta. Potrebno je še nadalje graditi
samske domove, posebno pa pospešiti izgradnjo družinskih stanovanj, kar bo
pripomoglo k zmanjšanju fluktuacije oziroma večji ustalitvi delovne sile, s tem
pa tudi k nadaljnjemu dvigu delovne storilnosti.
6. Promet
1. Predvideni razvoj vsega gospodarstva s posebnim poudarkom na povečanju proizvodnje, večji menjavi z inozemstvom in na večjem obisku turistov
bo narekoval večjo in racionalnejšo izrabo prometnih zmogljivosti, da bi se
težave, ki so se pokazale v letu 1963, ne stopnjevale in ovirale razvoja.
Na tej podlagi predvidevamo v letu 1964 takole gibanje prometnih storitev:
Indeksi
1963/62
1964/63
Ves promet
— železniški
— pomorski
— letalski
— javni cestni
— mestni
— luški
— PTT

110,0
113,0
104,0
246,0
118,0
107,0
200,0
105,0

106,0
104,0
100,0
154,0
117,0
104,0
115,0
106,0

2. Na železniške prevoze bo prišlo v lefu 1964 v SR Sloveniji — ob izločitvi
pomorskih prevozov — še vedno po učinku okoli 80l%> blagovnega in okoli 50'%
potniškega prometa.
Potreb po železniških tovornih prevozih že leta 1963 nismo krili. Zmogljivosti železnic pa tudi leta 1964 kljub previđenim vlaganjem ne bo mogoče
bistveno povečati. Zato bo potrebno nepretrgano, organizirano in disciplinirano
sodelovanje med železniškimi transportnimi podjetji in drugimi prometnimi
dejavnostmi ter drugim gospodarstvom, da bodo železniški prevozi vse leto
čimbolj enakomerni ni da bomo tako omilili motnje, ki bi nastale ob visokih
prometnih konicah.
Leta 1964 naj bi dokončno elektrificirali progo Jesenice—Ljubljana ob
hkratni modernizaciji varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Pospešeno bi
bilo treba razširiti in modernizirati ranžirno postajo v Zalogu, kar bo omogočilo
hitrejše sestavljanje tovornih vlakov in zboljšalo obrat tovornih voz. Pomanjkanja vozov v doglednem času ne bo mogoče odpraviti. Zato je treba doseči
tesno sodelovanje z gospodarskimi organizacijami, da bi lahko uvedli čimveč
direktnih vlakov, tako da bi bilo nakladanje in razkladanje vagonov čim hitrejše
in da bi gospodarske organizacije vlagale sredstva za potrebne zmogljivosti
25*

3&8

Priloge

lastnih nakladalnih tirov in naprav. Tovorne vagone bi bilo mogoče bolje izkoriščati, če bi se železniška transportna podjetja odločneje lotila ustanavljanja
zbiralnih središč za tovor in prepustila krajše relacije cestnemu prometu.
3. Zaradi naraščanja števila motornih vozil, povečanega prehajanja tujih
vozil čez državno mejo in večanja cestnih motornih prevozov bo treba izboljšati
cestno omrežje.
Cestna podjetja bi morala poskrbeti za potrebno mehanizacijo, da bi lahko
izboljšala vzdrževalno in zimsko službo. Tudi uporabniki cest, katerih redno
opravljanje njihove gospodarske dejavnosti je vezano izključno na cestni promet, bi se morali bolj prizadevati za izboljšanje cestnega prometa v okviru
razpoložljivih lastnih sredstev.
Leta 1964 bo treba usmerjati vlaganja za nadaljnjo obnovo mostov, predvsem pa za novogradnjo oziroma modernizacijo glavnega cestnega križa Slovenije. Tako nameravamo pri nas zgraditi odsek gorenjske avtomobilske ceste
Podtabor—Podvin, nadaljevati dela na zasavski cesti in začeti graditi novo
avtomobilsko cesto Celje—Maribor. Nadaljevati pa bi bilo treba še rekonstrukcijo važnejših priključkov in odsekov, kjer so dela že začeta.
4. Pomorski prevozi bodo potekali v smereh in po smernicah, ki jih bodo
sproti narekovale potrebe zunanjetrgovinske izmenjave SFRJ. V letu 1964
povečanega obsega prevozov ne moremo pričakovati zaradi kasiranja petih
ladij, v tem ko dve, ki sta v gradnji, pred koncem leta 1964 še ne bosta obratovali.
V pomorstvu bo treba vložiti nadaljnja sredstva za dograditev dveh ladij,
ki ju že gradimo, ter pripraviti potrebno za graditev nadaljnjih dveh, ki naj bi
nadomestili kasirane ladje.
V koprski luki bo treba nadaljevati gradnjo kondicioniranega skladišča,
razširiti skladišča za les in urediti ustrezne komunalne naprave. Izvršitev teh
del bo omogočila hitrejšo manipulacijo z generalnim tovorom. Treba pa bo
nadaljevati še z deli pri poglabljanju morskega dna v pristanišču.
Leta 1964 je treba začeti tudi z gradnjo obale za razsuti tovor in gradnjo
industrijskega tira Koper—Hrpelje. Tako bo luka usposobljena za nove dejavnosti, za nove predelovalne operacije in za svobodno carinsko cono, kar vse
pomeni nov vir za povečanje gospodarstva na tem področju.
5. Predvidevamo, da bo novo ljubljansko letališče v Brnikih leta 1964 zgrajeno in usposobljeno za letalski promet. To bo zboljšalo pogoje za razvoj
letalskih zvez Slovenije z drugimi republikami in inozemstvom.
6. V ptt prometu bodo še nadalje polagali mednarodni koaksialni kabel na
odsekih Zagreb—Ljubljana—Koper in Ljubljana—Maribor. Nadaljevali bodo
tudi gradnjo telekomunikacijske zgradbe v Ljubljani ter začeli graditi poštno
poslopje v Ptuju in Ajdovščini.
7. Računamo, da bomo leta 1964 vložili v osnovna sredstva za promet
23 milijard dinarjev. Od tega bodo vložile prometne organizacije iz lastnih
skladov okoli 10 milijard dinarjev, druga sredstva pa bodo zagotovljena s krediti. Za intenzivnejša dela, kar zadeva gradnjo in izboljšave cestnega omrežja
in za nadaljnjo izgradnjo koprske luke ter njene povezave z zaledjem pa sredstva še niso zagotovljena.
V letu 1964 kot prvem letu v okviru sedemletnega perspektivnega razvoja
moramo začeti uveljavljati načela za postopno odpravljanje ekonomske in tehnične zaostalosti v prometu. Prometne organizacije morajo začeti postopoma
ustvarjati močnejše lastne sklade, kar naj bo osnova za smotrno in sistematično
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modernizacijo zastarelih kapacitet ob racionalnem investiranju. K temu naj
pripomorejo predvideni ukrepi z gospodarskimi instrumenti in toliko spremenjene tarife, da bosta omogočena bolj elastično poslovanje in bolj smotrna
delitev dela med posameznimi prometnimi strokami. Ti ukrepi bi obenem utrdili
ekonomske odnose v prometu ter hkrati omogočili povečanje tranzita, kar bi
pomenilo povečanje neblagovnega deviznega priliva.
7. Trgovina
Na podlagi predvidenega povečanja proizvodnje in osebnih dohodkov delavcev ter večje kupne moči kmečkega prebivalstva zaradi ugodne letine 1963
je mogoče računati, da se bo blagovni promet zvečal 1. 1964 za okoli 10%.
Pri tem bi trgovina na drobno narasla za okoli 12 "Vo, promet trgovine'na debelo
pa bi se povečal za okrog 8<Vo. Da bi trgovina lahko uspešno izpolnjevala svoje
naloge, bi morali odstraniti pomanjkljivosti, ki nastajajo zaradi počasnega reagiranja trgovine na proizvodne možnosti in na zahteve potrošnikov. Treba bi
bilo tudi preučiti ekonomski položaj trgovine in trgovinskim organizacijam
omogočiti razvoj v skladu z razvojem proizvodnje in trgovinskega prometa.
Predvideno manjše povečanje prometa v trgovini na debelo leta 1964 v primeri
s prejšnjim letom poudarja značilen postopni proces, ko se zmanjšuje njena
posredniška vloga.
Takšne spremembe v strukturi blagovnega prometa bo mogoče realizirati
z nadaljnjim združevanjem in ustvarjanjem močnejših detajlističnih podjetij.
S tem bomo postopoma odpravili tudi razdrobljenost trgovinskega omrežja,
zaradi česar bo mogoče prodajati blago in organizirati sorodne trgovinske stroke
na širšem območju ter ustvariti pogoje za modernizacijo vseh faz v blagovnem
prometu od proizvodnje do potrošnje. Obenem bo to ugodno vplivalo na večjo
stabilizacijo tržišča in omogočilo trgovinskim podjetjem, da si zagotovijo sredstva za svoj nadaljnji razvoj predvsem na podlagi manjših prometnih stroškov
in večje produktivnosti.
Za uspešno prodajo proizvedenega blaga posebno še za preskrbo prebivalstva naj trgovinske organizacije skupno s proizvajalnimi organizacijami poskrbe za razširitev prodajnih zmogljivosti, nadaljujejo naj modernizacijo, izboljšujejo organizacijo in tehniko prodaje ter pospešujejo neposredno medsebojno
povezovanje. V tem okviru bi bilo treba povečati število blagovnic in samopostrežnih trgovin v večjih potrošniških središčih. V območjih obmejnega prometa pa naj bi se trgovina v pogledu prodajnih oblik ter kvalitete in izbire
blaga povpraševanju spretne je prilagajala.
Računati je, da bodo naložbe v modernizacijo trgovine in za graditev novih
prodajnih prostorov znašale v letu 1964 okoli 7000 milij. din, kar je za 8 °/o več
kot leta 1963. Tudi v naslednjem letu bodo največ sredstev za naložbe v osnovna
sredstva prispevale trgovinske gospodarske organizacije same. Hkrati s tem pa
naj bi po bančnem mehanizmu zagotovili čimvečjo možnost za prelivanje
sredstev v prid večje zmogljivosti maloprodajnega omrežja. Ker bo iz skupnih
investicijskih sredstev samo za povečanje prodajnega prostora v skladu s
povečanjem prometa treba vložiti okoli 3 milijarde din, ni mogoče pričakovati,
da bi iz preostalega dela sredstev krili vse potrebe trgovine, kar bi bilo sicer
nujno, če bi hoteli odpraviti sedanje zaostajanje trgovine za razvojem proizvodnje. Zato je treba proučiti možnost uporabe sredstev, ki jih trgovina
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plačuje za najemnine lokalov v ta namen. Tudi komune naj z ustrezno udeležbo
investicijskih sredstev povečujejo maloprodajne zmogljivosti v večjih mestnih
središčih in s tem zagotovijo potrebno uskladitev z gibanjem prometa ter odpravijo zaostajanje trgovine za gospodarskim razvojem in težave v preskrbi
prebivalstva.
Vzporedno s povečanjem prodajnih zmogljivosti se mora izboljšati tudi
založenost trgovine v skladu s povečanimi zahtevami potrošnikov po večji izbiri
blaga, ki jo razvoj proizvodnje sicer dovoljuje. Kljub temu pa bi bilo treba
pri proizvodnji poskrbeti za povečanje sortimenta in s primerno organizacijo
prodaje v trgovini povečati njeno založenost. To velja zlasti za industrijska
središča, kjer je trgovina najbolj obremenjena.
Na podeželju je treba razvijati okolju in potrebam ustrezne oblike prodajaln
ter pri tem upoštevati potrebe po njihovi modernizaciji. V času turistične
sezone bi bilo treba okrepiti preskrbo turističnih krajev z večjo količino in
izbiro blaga, ki bi bila prilagojena potrebam turistov. Zaradi tega bi bilo treba
po potrebi organizirati tudi ambulantne trgovine in sezonske poslovalnice, za
inozemske turiste pa, kolikor se da, urediti prodajo blaga s popustom pri
plačevanju s tujimi plačilnimi sredstvi tudi zunaj večjih mest in pri tem
poskrbeti za ustrezno stimulacijo trgovine. Zato naj bi se aktivno zavzele tudi
gospodarske zbornice.
Z ustanavljanjem in krepitvijo skladov rizikov za kmetijske pridelke naj
bi komune večjih mest in industrijskih središč zagotovile sredstva za tržne
rezerve živilskih proizvodov. S tem, pa tudi z ustreznimi trajnejšimi dogovori
s kmetijskimi proizvajalci bi se izboljšala preskrba prebivalstva in bolj stabilizirale razmere na trgu s kmetijskimi pridelki.
Čedalje obsežnejše in zahtevnejše naloge, ki jih nalaga trgovini razvoj proizvajalnih sil, bodo terjale tudi nenehno izpopolnjevanje strokovnega znanja
vseh zaposlenih v trgovini. Vzgoja strokovnih kadrov in izpopolnjevanje strokovnega znanja mora biti stalna skrb zlasti trgovinskih podjetij. Gospodarske
zbornice pa naj bi usklajale sistem izobraževanja in organizacijo dopolnilnih
oblik izobraževanja za širša območja ter zagotovile za to potrebna sredstva.
8. Turizem
Pri predvidevanju nadaljnje rasti turističnega prometa računamo s tem,
da se bodo povečale zmogljivosti in da bodo gospodarske organizacije intenzivno
odpravljale dosedanje slabosti, kar se je že leta 1963 izražalo v ustreznejši
komercialni politiki, uspešnejših propagandnih akcijah in organizacijskih izboljšavah turističnih družbenih organizacij. Domači turizem pa bi napredoval zlasti
s predvidenim povečanjem realne osebne potrošnje.
Na podlagi dosedanjih gibanj in ob neštetih okolnostih je v letu 1964 mogoče računati z naslednjim razvojem:
v 000 din
Ocena
Plan
Indeks
Plan 1964
1963
1964
Ocena 1963
Skupno število prenočitev
Število prenočitev domačih turistov
Število prenočitev inozemskih turistov

2990
2090
900

3250
2150
1100

109
103
122
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Da bi dosegli takšen razvoj turizma, bo treba primerno izkoristiti sedanje
in nove zmogljivosti. Pri tem naj bi si zlasti pomagali z različnimi cenami
v sezoni in izven nje. Da bi bili počitniški domovi bolje izkoriščeni, je tieba
glede njihove uporabe uvajati bolj elastične oblike. Zmogljivosti počitniških
domov, ki so v turizmu velika rezerva, bo mogoče povečati tudi z vključitvijo
vseh potovalnih agencij v organizirano ponudbo prostih kapacitet in pravilnejšo razporeditvijo dopustov v delovnih organizacijah. Pomembno vlogo pri
razvoju domačega turizma bodo še zmerom imele počitniške skupnosti m stalna
konferenca za oddih in rekreacijo pri republiškem svetu Zveze sindikatov, ki
se naj s področnimi sindikalnimi organizacijami še prizadeva za ustvarjanje
boljših pogojev za dnevni, tedenski in letni oddih delovnega človeka.
V inozemskem turizmu bi bilo treba pri propagandnih akcijah in pri obdelavi turističnih tržišč še bolj izkoristiti že dane olajšave glede viz in carinskih
formalnosti. Pomembno sredstvo za povečanje inozemskega turizma je tudi
konkurenčnost naših cen, ki naj bi večidel ostale na ravni iz leta 1963. Kljub
nespremenjenim cenam pa bi bilo treba še izboljševati kvaliteto in izbiro vseh
turističnih storitev in s tem povečevati poprečne dnevne porabe tujih turistov.
Zlasti je treba izkoristiti sedanje možnosti izletniškega turizma in maloobmejnega prometa ter lova in ribolova. Z izpolnitvijo teh in podobnih pogojev lahko
računamo, da bomo leta 1964 povečali devizni priliv od turizma v piimeri z
letom 1963 za kakih 27 ®/o.
Da bi zagotovili pogoje za nadaljnji razvoj turizma tudi v naslednjih letih,
je treba usmerjati naložbe v turistično dejavnost tako, da bodo zmogljivosti
prilagojene zahtevam inozemskega turizma. Zlasti pa naj bi veljala posebna
skrb dograditvi že začetih turističnih objektov. V bodoče bi morali posvečati
večjo pozornost razvoju zimskega turizma in modernizaciji zdraviliških zmogljivosti.
Za dovršitev že naštetih objektov, za predvidene nove graditve in modernizacijo turističnih in gostinskih objektov bi potrebovali leta 1964 okoli 7300
milijonov din investicijskih sredstev, kar je za 4 °/o več kot leta 1963. Prednost
naj bi imele investicije, ki bi zagotavljale večji devizni priliv in bi bile dograjene do začetka sezone. S temi vlaganji bi povečali nastanitvene zmogljivosti za
okrog 800 ležišč, razen tega pa bi z njimi lahko tudi popolneje uredili turistična središča, cestno omrežje in izletniške točke, kar bi popestrilo in izboljšalo
kvaliteto ponudbe turističnih storitev in prispevalo k večjemu ekonomskemu
učinku.
Razen tega bo treba za predvideni razvoj turizma leta 1964 storiti še naslednje ukrepe in usmerjati prizadevanja v naslednjih smereh:
še izboljševati prometne razmere z usklajevanjem voznih redov in tesnejšim sodelovanjem med prometnimi organizacijami; povečati hitrost, udobnost in rednost pri vseh javnih prometnih sredstvih, zlasti pa v železniškem
prometu; še modernizirati cestno omrežje ter povezovati glavne ceste z odročnimi turističnimi kraji in območji; povečati letalske linije in izkoriščati možnosti
charter-prometa; razširiti pomorski obalni promet; še izpopolnjevati bencinske
črpalke, predvsem pa povečati število servisnih delavnic, ki bodo opremljene
v skladu z zahtevami sodobne motorizacije;
gostinske gospodarske organizacije morajo skrbeti za bolj kulturno
raven postrežbe, za izboljšanje kvalitete storitev in za njihov pestrejši asortiment, predvsem pa za izboljšanje kvalifikacijske sestave kadrov,
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— trgovina naj skrbi za boljšo splošno založenost in poveča prodajne zmogljivosti v turističnih krajih. V času sezone naj bi po potrebi uvedla tudi ambulantni način prodaje. Močna trgovinska podjetja, ki imajo svoj sedež v mestih,,
pa naj bi organizirala v večjih turističnih središčih svoje sezonske poslovalnice.
Razširiti je treba tudi prodajo blaga s popustom pri plačevanju s tujimi plačilnimi sredstvi. Razen tega naj bi bil obratovalni čas trgovin prilagojen potrebam turistov, poslovalnice pa primerno urejene;
— zaradi večjega inozemskega turističnega prometa je treba več menjalnic
tam, kjer je večja turistična potrošnja. Obratovalni čas menjalnic pa bi moral
biti prilagojen časovnim tokovom turističnega prometa. Prav tako bi bilo treba
ob cestah, kjer je mogoče pričakovati postanke turistov, urediti manjša gostišča
oziroma prodajalne in turistom omogočiti nakup najnujnejšega blaga;
— potovalne agencije naj s sodelovanjem gostinskih in prometnih organizacij razširijo svojo komercialno aktivnost zlasti na inozemskih turističnih
tržiščih. Skrbijo pa naj tudi za ugodnejši razvoj domačega turizma, s tem da
organizirajo izlete in letni oddih hkrati s sodelovanjem počitniških skupnosti;
— turistične družbene organizacije naj s pestrimi prireditvami poživljajo
turistični promet. Zato naj pravočasno izdelajo program in koledar prireditev
ter pri tem upoštevajo vlogo takšnih prireditev v mesecih izven glavne sezone.
Turistično propagando pa naj usmerjajo v prvi vrsti na tista turistična tržišča,
od koder je pričakovati večji in ekonomsko ugodnejši priliv turistov. Turistična
zveza Slovenije naj spremlja vse propagandne akcije, jih dopolnjuje in koordinira ter posreduje ugotovitve o rezultatih v letnih publikacijah vsem zainteresiranim činiteljem. Potrebna sredstva za splošno turistično propagando naj bi
zagotovile zainteresirane politično teritorialne enote s sodelovanjem turističnih
in gostinskih podjetij. Turistične družbene organizacije naj poskrbe za izdelavo
in organizacijo prodaje takšnih spominčkov, ki bodo v skladu z značilnostjo
turističnega področja. Spominčki morajo ustrezati estetskemu okusu.
Gospodarske organizacije, ki so v turističnem prometu neposredno udeležene, bi morale bolj skrbeti za strokovno izobrazbo kadrov. Vključevati bi morale zlasti tiste, ki so se za turistični promet usposobili na sedanjih šolah. Za
splošen strokovni dvig kadrov naj bi skrbele gospodarske zbornice predvsem
z organizacijo primernih tečajev.
9. Gostinstvo
1. Predvidevanje razvoja gostinskega prometa v letu 1964 sloni" na pričakovanem povečanju realne osebne porabe, nadaljnjem povečanju gostinskih
zmogljivosti in na naraščanju turističnega prometa. Na podlagi tega je mogoče
računati, da se bo promet v gostinstvu leta 1964 povečal za okoli 10 % v
primerjavi z letom 1963.
Rast posameznih vrst gostinskih storitev bi bila naslednja:
Vrsta storitev
Alkoholne pijače . .
Hrana
Brezalkoholne pijače
Prenočitve . . . .

Indeks
1964
1963
106
111
116
127
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Da bi dosegli takšen razvoj gostinstva, bo treba investicijska sredstva
usmeriti predvsem na dograditev začetih gradenj in na graditev takih objektov
za nastanitev in prehrano gostov, ki po svoji obliki in udobju ustrezajo sodobnim zahtevam. Se nadalje je treba ustanavljati in urejati prostore za kampiranje.
Na podlagi sedanje in prihodnje krepitve materialne osnove gostinstva je
treba posvetiti posebno pozornost organizaciji poslovanja. Z boljšim gospodarjenjem in racionalizacijo poslovanja si je treba nenehno prizadevati, da bi
izboljšali kvaliteto storitev in omogočili večjo izbiro le-teh. Pri izbiri storitev
je treba skrbeti tudi za primerno razvedrilo in .-zabavo gostov, kar bo povečalo
promet in dohodek gostinskih organizacij. Za krepitev družbenega sektorja
gostinstva bodo potrebni še nadalje ustrezni ukrepi občinskih skupščin, ki bi
upoštevali dejanske pogoje poslovanja, zlasti pa naj bi upoštevali specifične pogoje gostinskega poslovanja glede na možnost ustvarjati večje sklade za razširjeno reprodukcijo.
Prav tako naj bi se zaradi pravilne j šega zajemanja proučilo pobiranje
prometnega davka od alkoholnih pijač po količini.
Da bi ublažili stanje sezonskega gostinstva, ki s svojim poslovanjem pomembno prispeva k povečanju deviznega priliva, bi bilo treba na podlagi opravljenih analiz in pripravljenih predlogov zagotoviti potrebne olajšave, ki bi
to zvrst gostinske dejavnosti pospeševale.
Ker so zasebne turistične sobe koristna dopolnilna zmogljivost, jih je treba
še vključevati v turistični promet in pospeševati to vključevanje. Zato naj
občinske skupščine s pravilno odmero davka na dohodek to dejavnost podpirajo,
obenem pa naj bi z izkoriščanjem bančnih kreditov izboljšali kvaliteto zasebnih
turističnih sob in pogoje za pripravljanje hrane za turiste. V to akcijo naj bi
se povsod vključila tudi lokalna turistična društva.
Z ustrezno politiko dajatev naj občinske skupščine spodbujajo tiste gostinske obrate zasebnega sektorja, ki po svoji ureditvi in zadostni izbiri ter
kakovosti storitev ustrezajo zahtevam turizma posebno tam, kjer terjajo to
lokalne potrebe. Občine naj bi pri odmeri dajatev upoštevale tudi stroške za
ureditev zasebnih gostišč in njihovega okolja (npr. parkirni prostori).
Za prehrano prebivalstva in turistov je treba še razširjati omrežje samopostrežnih in ekspresnih restavracij. K pocenitvi hrane in boljši kakovosti naj
bi prispevali tudi predelovalni oziroma proizvodni centri za pripravo hrane pri
kmetijskih kombinatih in v živilski industriji.
Kvalifikacijska struktura zaposlenih gostinskih delavcev še vedno zaostaja
za potrebami sodobnega gostinstva. Zato se je treba še prizadevati, da bi jo
izboljšali s tem, da bi vzgojili več kvalificiranih in visoko kvalificiranih delavcev. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti izbiri vodilnih kadrov, ki bi
morali imeti sodobnemu gostinstvu ift turizmu ustrezno izobrazbo. Za vzgojo
potrebnih kadrov naj skrbijo predvsem gostinske organizacije, centri za hitro
izobraževanje, gospodarske zbornice in občine. Strukturo zaposlenih pa bi
izboljšali tudi z izpopolnjenim načinom nagrajevanja gostinskih delavcev in z
ustrezno štipendijsko politiko.
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Večja družbena potrošnja ob sočasni spremembi njene strukture zahteva
tudi pospešen razvoj storitvene, proizvodne in gradbene obrti. Hitrejši razvoj
bo mogoče doseči z nadaljnjim intenzivnim razvijanjem servisov proizvajalnih
in trgovskih podjetij, z modernizacijo in integracijo drugih storitvenih delovnih
organizacij in s kooperacijo med proizvodnimi obrtnimi podjetji in industrijo
ter trgovino, gradbenih obrti pa z gradbeno operativo, z organizacijsko utrditvijo in združevanjem storitvenih gradbenih obrti.
Ob predvidenih investicijskih vlaganjih, potrebni opremi in zadostni ter
redni skrbi z reprodukcijskim materialom bi z navedenimi ukrepi zagotovili
povečanje vrednostnega obsega obrtnih storitev in proizvodnje v letu 1964 za
okoli 11,0%, od tega v družbenem sektorju za okoli 12'%, v zasebnem sektorju
pa za okoli 8 °/o.
Vrednost proizvodnje v milijonih din
v cenah 1963
Indeks
1962
1963
1964
1963
1964
1962
1963
Družbeni sektor
Zasebni sektor
Skupaj

92 774
28 250

102 051
28 815

114 297
31 120

109,9
101,8

112,0
108,0

121 024

130 866

145 417

108,1

111,1

Za skladen razvoj obrti s celotnim gospodarskim razvojem naj skrbe zlasti
gospodarske zbornice. Proizvajalne in trgovske organizacije pa naj bi predvsem
bolj skrbele za ustanavljanje sodobno organiziranih servisov za vzdrževanje
in popravilo trajnih potrošnih dobrin.
Za skladen razvoj in povečanje drugih storitvenih zmogljivosti je treba
organizirati sodobno opremljene delavnice. V ta namen naj bi se združevale
delovne organizacije enakih in sorodnih otrok ne glede na občinske meje.
Uvedle naj bi sodobno strojno opremo ter skrbele za specializacijo kadrov in
organizacijo dela na sodobni ravni.
Osnovni razlog za dosedanje zaostajanje obrtnih zmogljivosti je v pomanjkanju investicijskih vlaganj zaradi razdrobljenosti razpoložljivih sredstev delovnih organizacij in lokalnih investicijskih skladov. Zato bi morale občine
poskrbeti za združevanje sredstev družbenih investicijskih skladov in sredstev
delovnih organizacij, gospodarske zbornice kot strokovni usmerjevalci pa bi se
morale operativno zavzeti za programiranje investicij, smotrno združevanje
posameznih strok in uvajanje sodobnih delovnih postopkov.
Nadaljnji razvoj proizvodnih obrtnih podjetij bi bilo treba usmerjati v proizvodnjo takih izdelkov za široko potrošnjo, ki jih industrija zaradi neekonomskih količin ne proizvaja, so pa za razširitev izbire blaga na tržišču potrebni,
in v proizvodnjo polizdelkov, potrebnih za finalizacijo v velikoserijski proizvodnji. Razvoj takšne zrsti proizvodne obrti naj bi pri potrebnih investicijah
podpirala tudi industrija v okviru kooperacijskih pogodb.
Da bi lahko zaključna gradbena dela hitreje potekala, obenem pa bi bilo
zagotovljeno vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov, morajo gradbena
podjetja skrbeti za razvoj lastnih zmogljivosti za zaključna gradbena dela,
obenem pa doseči takšno obliko poslovnega sodelovanja, ki bo omogočala spe-
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•cializacijo obrtniških gradbenih storitev. S tem bi bilo mogoče doseči enakomerno izkoriščanje gradbenih obrtnih zmogljivosti vse leto.
V prizadevanjih za povečanje izvoza bo treba posvetiti večjo pozornost tudi
razvoju domače obrti. Gospodarske zbornice naj bi s sodelovanjem izvoznih
podjetij organizirale čimbolj primerne oblike zbiranja izdelkov in usmerjale
njihovo proizvodnjo.
Za boljšo izrabo obrtnih zmogljivosti bo treba leta 1964 uskladiti delovanje
servisov stanovanjskih skupnosti z določili splošnega zakona o stanovanjskih
skupnostih, tako da bi bile servisne storitve na voljo le gospodinjstvom.
Uvajanje sodobnih postopkov bo uspešno le ob sočasnem strokovnem izobraževanju zaposlenih delavcev. Zato je treba storiti vse ukrepe, da bomo razen
priučevanja na delovnem mestu, ki ga omogoča delitev dela, uredili poklicno
izobraževanje za celotno področje obrti. Pri tem bi morala podjetja vključevati
v svoje obrate tudi industrijske inženirje in tehnike, ki naj bi s sodelovanjem
zbornic in izobraževalnih centrov še nadalje prilagajali sistem izučevanja
obrtnih delavcev postopkom, ki jih omogoča sodobna strojna oprema.
Računamo, da se bodo naložbe za modernizacijo sedanjih in usposabljanje
novih delavnic ter za strokovno izobraževanje kadrov še povečale zato, da bi
dosegli predvideno povečanje proizvodnje in storitev. Glede na razpoložljiva
sredstva je pričakovati, da bo za investicije v osnovna sredstva mogoče zagotoviti 3700 milijonov dinarjev, ali za 5,7'°/o več kot v preteklem letu. Združevanje sredstev občinskih investicijskih skladov in sredstev delovnih organizacij
naj bi omogočilo pospešeno modernizacijo zlasti storitvenih družbenih obrtnih
obratov. Poleg teh naložb računamo še na nadaljnja investicijska vlaganja industrijskih in trgovskih podjetij v servise za popravilo in vzdrževanje trajnih
potrošnih dobrin.
Na tej podlagi bo zagotovljeno nadaljnje povečanje produktivnosti dela,
tako da bo treba za realizacijo predvidenega obsega proizvodnje in storitev
v družbeni obrti leta 1964 povečati število zaposlenih le za okoli 4 ®/o.
Za zasebni sektor obrtništva so ustvarjeni stalnejši pogoji za njegov nadaljnji razvoj z zakonom o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, z novo
nomenklaturo obrtnih delavnic, z novim zakonom o davkih in z urejenim
statusom polnega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja za zasebne
obrtnike. Proizvodna dejavnost samostojnih obrtnikov naj bi se močneje povezovala s celotnim družbenim gospodarstvom v raznih oblikah poslovnega sodelovanja in z osnavljanjem pogodbenih družbenih obratov. Storitvene obrtne
delavnice zasebnih obrtnikov pa naj bi se razvijale zlasti tam, kjer pogoji za
razvoj družbenih obratov niso dani.
II. GOSPODARSKI ODNOSI Z INOZEMSTVOM
Da bi zagotovili pospešen gospodarski razvoj, bodo morale tudi leta 1964
hitro naraščati tiste proizvodne stroke, ki omogočajo krepitev naših ekonomskih odnosov s tujino.
1. Obseg blagovne menjave s tujino bi se v prihodnjem letu povečal približno za 15 "/o, izvoz za 17 % in uvoz za 13 °/o. S tem bi se bistveno izboljšali
odnosi med prilivom in odlivom deviznih sredstev, doseženih s prodajo oziroma
nakupom blaga v tujini.
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Predvideno povečanje blagovne menjave bo zahtevalo, da se še nadalje
intenzivirajo sedanji ekonomski odnosi, kakor tudi oživijo nove, tesnejše oblike
gospodarskega sodelovanja s tujino. Računamo, da bo uspelo povečati izvoz
na vsa področja, zlasti pa bi si morali prizadevati za večji izvoz industrijskega
blaga na področje držav s čvrstimi valutami in bolje kot doslej izkoriščati možnosti za okrepitev ter teritorialno razširitev ekonomskih odnosov z državami
v razvoju, hkrati pa blagovno strukturo izvoza čimbolj prilagoditi njihovim
potrebam. Pričakujemo tudi živahnejšo menjavo z vzhodnoevropskimi državami, kjer se odpirajo možnosti za večji plasma potrošnega blaga, prevoznih
sredstev in opreme. Še nadalje je treba razvijati zamenjavo v okviru obmejnih
sporazumov, kakor tudi krepiti vse druge oblike gospodarskega sodelovanja.
Pogoji trgovanja na tujih tržiščih spodbujajo našo proizvodnjo, da nenehno
povečuje produktivnost dela, izboljšuje kakovost in širi asortiment proizvodov.
Zato je namen usmerjanja proizvodnje na hitrejše vključevanje v mednarodnomenjavo tudi v tem, da bi tako v proizvodnji hitreje dosegli nove kvalitativne
premike. Nenehno povečevanje izvoza je eden izmed temeljnih ciljev naše bodoče ekonomske politike.
Predvideno povečanje proizvodnje in potrošnje 1. 1964 omogoča naslednji
prirastek izvoza po strukturi:
tekoče cene
v milijardah deviznih din
po uradnem tečaju
Indeksi

Skupni izvoz
— Industrija
— Kmetijstvo
— Gozdarstvo

32,7
24,4
7,3
1,0

39,2
30,2
7,9
1,1

46,0
36,8
8,1
1,1

1962

1964

120
124
108
110

117
122
102
100

Težišče naraščanja bo tudi v prihodnje na izvozu industrijskega blaga, ki
bi moral še nadalje naraščati hitreje kot proizvodnja. Pri povečani industrijski
proizvodnji za 12% naj bi izvoz narasel za '22 %>. Kljub sorazmerno visokemu
predvidenemu povečanju izvoza pa delež realizacije industrijske proizvodnje
na inozemskih trgih še vedno ni zadovoljiv; saj bi znašal le 13%. Zato so potrebni le še večji napori gospodarskih organizacij in drugih činiteljev, da bi
to razmerje izboljšali. Tudi nadaljnje izpopolnjevanje gospodarskega in zunanjetrgovinskega sistema naj bi pripomoglo k razvoju v tej smeri.
Na področju kmetijstva je predvideno povečanje izvoza le za 2%. Z večjimi uspehi pri izvozu v tej gospodarski panogi v naslednjem letu ni računati,
glede na nujno potrebo po okrepitvi živalskega fonda.
Predvideno je pomembno povečanje izvoza vseh industrijskih strok. Sorazmerno počasnejša rast izvoza nekaterih tradicionalnih izvoznih strok (lesne
industrije, barvne metalurgije) pa je le prehodnega značaja. Glede na investicijska vlaganja je pričakovati, da se bo izvoz teh strok v naslednjih letih
pomembneje povečal.
Bolj bodo morale povečat; izvoz industrijske stroke, katerih gospodarske
organizacije so zaradi uporabljanja bančnih sredstev pogodbeno vezane na
povečanje izvoza. Na tej podlagi lahko pričakujemo večje naraščanje izvoza
nekaterih proizvodov barvne metalurgije, elektroindustrije, kemične industrije
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ter končnih izdelkov lesne industrije. V prihodnjem letu bi morale močneje
usmeriti svoje blago na tuja tržišča tudi industrijske stroke, ki so doslej večidel
proizvajale za domače tržišče (elektroindustrija ter proizvodnja končnih izdelkov
papirne, tekstilne, usnjarske in gumarske industrije). Prav te industrijske
stroke bi morale v prihodnje močneje povečati izvoz. Da bi povečali, kot je
predvideno, izvoz opreme in elektroindustrije, bo treba bolj izrabljati tudi
možnost za prodajo na kredit.
Predvideno gibanje po posameznih grupacijah blaga bi bilo naslednje:
tekoče cene
v milijardah deviznih din
po uradnem tečaju
63
1964
Industrija
— energetika
— kovine in kovinski proizvodi
— nekovine in gradbeni material
— proizvodi kemije
— les, papir in predelava
— tekstil, usnje, guma in predelava
— proizvodi živilske industrije
Kmetijstvo
— poljedelstvo
— živinoreja
— drugi kmetijski pridelki

24,4
0,2
8.5
1.1
1,0
8.2
3,7
1,7
7.3
1.6
4,2
1,5

30,2
0,4
10,8
1,1
1,3
9,7
5,2
1,7
7,9
1,9
4,8
1,2

36,8
0,4
13,1
1,5
1,4
11,2
7,1
2,1
8,1
2,4
4,1
1,6

Da bi v prihodnjem letu dosegli čimboljše izvozne rezultate, bi bilo treba
poskrbeti za učinkovitejšo izrabo sedanjih zmogljivosti in na ta način povečati
proizvodnjo za izvoz. Banke pa bi morale zaostriti pogodbene odnose in doseči,
da bi gospodarske organizacije izpolnjevale pogodbene obveznosti in pravočasno
vračale devizna sredstva z izvozom blaga. Obenem pa bi gospodarske organizacije in banke morale v večji meri izkoristiti možnosti, ki so dane v sedanjem
deviznem sistemu in razpoložljiva sredstva učinkoviteje uporabljati. Hitro
naraščanje izvoza bi morali zagotoviti tudi s pravočasnim in večjim uvozom.
Razen tega bi za proizvodnjo za izvoz morali poenostaviti reševanje uvoznih
dovoljenj. Izvozno blago bi moralo imeti prednost tudi pri izkoriščanju transportnih kapacitet. Z investicijsko politiko pa bi bilo treba razširiti in modernizirati proizvodnjo, ki je glede na komparativne prednosti najperspektivnejša.
To velja zlasti za proizvodnjo artiklov z visoko stopnjo predelave, ki zahteva
sicer določeno povečanje uvoza, vendar daje zaradi boljše kvalitete in ustreznega asortimenta visok neto devizni učinek. Večji izvoz bi lahko dosegli tudi,
če bi odpravili nekatere pomanjkljivosti v zunanjetrgovinski operativi. Proizvajalna podjetja oziroma njihova za izvoz registrirana poslovna združenja bi
morala številčno krepiti ustrezne strokovne kadre, bolje organizirati skupen
nastop na zunanjih tržiščih, obenem pa posvetiti vso pozornost izboljšanju
konjunkturne službe. Tudi glede registracij dejavnosti zunanjetrgovinskih podjetij bo potrebna večja elastičnost. Prav tako pa bi bilo treba storiti potrebne
ukrepe glede organizacije izvoza opreme in drugega investicijskega blaga ter
investicijske dejavnosti v inozemstvu.
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S postopnim ustvarjanjem pogojev za delovanje specializirane organizacije,
ki bi razen projektantskih uslug prevzemala tudi izvajanje investicijskih del
ter celotno dobavo opreme za industrijske objekte v tujini, bi bili dani pogoji
za uspešnejše uveljavljanje proizvodov domače strojegradnje na tujih tržiščih.
Naloge na področju izvoza so videti sicer velike, vendar je treba upoštevati
dejstvo, da še vedno obstajajo velike rezerve zlasti za izboljšanje kakovosti in
asortimenta, s čimer bi bilo pri istem izvoznem obsegu mogoče doseči ugodnejše
pogoje pri prodaji.
2. Po podatkih iz gradiva za zvezni družbeni plan bi se uvoz leta 1964
povečal le za 3,6 % zaradi manjšega uvoza živil. Pri tem bi se predvideni uvoz
reprodukcijskega materiala povečal za 13,7%, opreme pa za 7,9 Vo. Na podlagi
navedene orientacije smemo pričakovati, da bo večji uvoz ugodno vplival na
razvoj proizvodnje in izvoza.
3. Zaradi geografskega položaja in naravnih posebnosti naše republike
lahko tudi hitro naraščajo mednarodne transportne usluge in inozemski turizem. Na tej podlagi pričakujemo, da se bo v prihodnjem letu povečal devizni
priliv:
tekoče cene
v milijardah deviznih din
po uradnem tečaju
Indeksi

Skupni neblagovni dohodki
— transport
— turizem

10,1
8,2
1,9

11,5
8,7
2,8

12,9
9,4
3,5

1962

1963

113
106
146

113
108
127

V turizmu je predvideno 22fl/o povečanje prenočitev tujih gostov. Računamo, da bi ob takem povečanju ter večji dnevni potrošnji tujih gostov lahko
dosegli 11,7 milijona dolarjev deviznega priliva. To pa bo zahtevalo osredotočeno prizadevanje gospodarskih organizacij in vseh pristojnih organov, da bi
pravočasno kompleksno uredili probleme, ki jih prinaša hitrejši razvoj turizma.
Doseženi uspehi bodo namreč vse bolj odvisni od pravočasne dograditve in
modernizacije turističnih objektov, ureditve naselij in komunalnih naprav,
športnih, zdraviliških in umetnostnozgodovinskih objektov kakor tudi od konkurenčnosti naših cen ter boljše kvalitete in izbire turističnih storitev, zlasti
pa od uspešne turistične propagande.
Pomembno naraščanje deviznega priliva predvidevamo tudi v prometu,
zlasti v zračnem, pomorskem in mednarodnem cestnem prometu. Računamo,
da bomo s celotnimi transportnimi uslugami v prihodnem letu dosegli okoli
9,4 milijarde dinarjev deviznega priliva, kar bi bilo za 8 '%> več kot leta 1963.
Ob tem ugotavljamo, da razmestitev prog in cest sicer daje možnosti za uspešno
opravljanje mednarodnih tranzitnih prevozov, vendar visoki eksploatacijski
stroški, slaba konkurenčnost, centralizirana in neelastična akvizicijska in tarifna politika za železniške tranzitne prevoze, neustrezni sistem razdeljevanja
dovolilnic in postopki carinjenja za mednarodne cestne prevoze, pomanjkljiva
povezanost naše luke z zaledjem, ki postaja z nadaljnjo izgradnjo novih luških
kapacitet vse bolj pereča, ter prepočasna modernizacija našega ladjevja močno
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ovirajo hitrejšo rast tranzitnih uslug. Navedene probleme bi bilo treba podrobneje proučevati ter na osnovi ustrezne dokumentacije utemeljenih predlogov
doseči potrebne spremembe v sedanjem gospodarskem sistemu.
V letu 1964 bo treba nadaljevati že začete napore za izvoz dosežkov raziskovalnih organizacij z izvajanjem raziskovalnih del predvsem v državah v
razvoju, kakor tudi s prodajo licenc za posamezne tehnološke postopke.
Glede na to, da je mogoče devizna sredstva na področju neblagovnih uslug
v nekaterih dejavnostih doseči pod ugodnejšimi pogoji kot na področju blagovnega izvoza, bo treba v prihodnje tem dejavnostim posvetiti veliko večjo
pozornost kot doslej.
III. ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST
1. Ob predpostavki, da bodo pogoji za gospodarjenje v delovnih organizacijah še naprej spodbujali k racionalnejšemu poslovanju in ekonomičnejši
uporabi razpoložljivih sredstev ter čim bolj smotrni zaposlitvi delovne sile,
lahko pričakujemo, da bo v letu 1964 predvideno povečanje proizvodnje in
družbenega proizvoda doseženo ob povečanju števila zaposlenih v družbenem
sektorju za okoli 13 700 oseb. Od tega bi na gospodarstvo odpadlo največje
število, čeprav bo predvidena rast števila zaposlenih v negospodarskih dejavnostih po dinamiki nekoliko močnejša.
Leta 1964 bi se število zaposlenih v industriji v primerjavi z letom 1963 povečalo za nekako 2,8 '%> kar pomeni, da bi se na novo zaposlilo okoli 5900 oseb
(zaposlitev okoli 5900 oseb), medtem ko bi se število delavcev v trgovini in
gostinstvu povečalo v približno istem obsegu kakor leta 1963. Tudi povečanje
števila zaposlenih v prosvetnih dejavnostih in zdravstvenih ustanovah naj bi se
gibalo podobno kot leta 1963.
Zaposlenost bi se predvidoma gibala takole:
Inde&si

Skupaj zaposlitev
Gozdarstvo
Industrija

1962

1963

1964

1963
1962

1964
1963

478 940
390 789
203 701

493 790
403 020
210 740

507 500
413 860
216 670

103,1
103,1
103,5

102,8
102,6
102,8

Priliv novih generacij v aktivno prebivalstvo bo tudi v letu 1964 predvidoma isti kakor leta 1963. Tako lahko iz šolskih kontingentov pričakujemo
okoli 11 600 strokovno usposobljenih oseb, z nepopolno in popolno splošno
izobrazbo pa skoraj 9 tisoč. Ob upoštevanju izpada aktivnega kmečkega in
nekmečkega prebivalstva za okoli 11 000 oseb, na račun smrtnosti in upokojitev, bi bilo v letu 1964 za povečanje obsega zaposlenosti na razpolago nekaj
več kot 9 tisoč oseb. Zaradi tega bi bilo treba primanjkljaj v razpoložljivi delovni sili kriti z imigracijo iz drugih republik, večjim zaposlovanjem žensk,
pa tudi iz dotoka iz kmetijstva.
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Število oseb, ki bodo v letu 1964 zaključile šolanje in se aktivirale, bo
predvidoma naslednje:
Vrsta šol
Poklicne šole
Gimnazije . . . .
Vzgojiteljske šole
Srednje strokovne šole
Višje šole
Visoke šole
Univerze in akademije

Število
absolventov

Struktura

6 906
140
530
2 410
671
102
842

59,5
1.2
4,6
20,8
5,8
0,8
7.3

11 601

100,0

Računamo, da si bo v letu 1964 z izrednim študijem na šolah druge stopnje
izboljšalo strokovnost nekako 2100 oseb. Pri tem bi odpadel večji del na diplomirane iz poklicnih šol. Na visokih šolah pa bi diplomiralo od 300 do 400 izrednih slušateljev ter slušateljev z nepopolno predizobrazbo.
Naraščanje zaposlenosti v letu 1964 bi torej predvidoma zajelo celoten
naravni prirastek aktivnega prebivalstva ter v manjši meri tudi dotok iz kmetijstva. Tako bi se socialna struktura prebivalstva še nadalje spreminjala in bi
se delež kmečkega prebivalstva zmanjšal od 30,8 "/o leta 1963 na okoli 30,4%
v letu 1964.
Glede na primanjkljaj v razpoložljivi delovni sili bo pri zaposlovanju
izredno pomembna pravilna politika zaposlovanja. Zato bi bilo treba stalno
in sistematično spremljati gibanje delovne sile v občinah in republiki tako po
številu, kot poklicni strukturi in delovni usposobljenosti. Pri tem bi bilo treba
načelo racionalnega zaposlovanja dosledno upoštevati in presežke delovne sile
usmerjati na deficitarna področja. Posebej bi bilo treba upoštevati možnosti,
ki obstajajo v uvajanju več izmenskega dela, obenem pa podpirati razvoj trgovinskih, gostinskih in drugih terciarnih ter storitvenih dejavnosti.
Skladno s spremembami v tehnoloških procesih in organizacijskih strukturah v delovnih organizacijah bi bilo treba uvajati take načine in oblike
strokovnega izobraževanja, ki bi omogočili hitrejše odpravljanje nesorazmerij
med sedanjo strukturo kadrov in zahtevami gospodarstva ter družbenih služb.
Glede na naštete naloge pri politiki zaposlovanja bi bilo treba organizirati
tesnejše sodelovanje med delovnimi organizacijami, družbeno-politični skupnostmi in službo za zaposlovanje delavcev. Zato bi morale biti zlasti v družbenih planih občin mesto, vloga in naloge, ki so jih zavodi za zaposlovanje
delavcev dolžni opravljati v okviru družbenega razvoja posameznih komun,
točno določene. Sredstva, s katerimi razpolagajo zavodi za zaposlovanje delavcev, pa naj bi se v skladu s smernicami in nalogami družbenih planov in po
določilu zakona o službi za zaposlovanje delavcev uporablja predvsem
— za odpiranje novih delovnih mest, servisov in obratov zlasti terciarnih
dejavnosti. V okviru tega naj bi se pri zaposlovanju dajala prednost tistim
kategorijam prebivalstva, katerih gospodarska aktivizacija je težja in ob tem
posvečalo več pozornosti zaposlovanju žena iz industrijskih središč;
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— za strokovno izobraževanje in prekvalifikacijo delavcev ter za poklicno
usmerjanje mladine in odraslih. Glede na to bi se morali zlasti centri za poklicno svetovanje, informiranje in vzgojo kadrov še močneje uveljavljati;
— za financiranje raziskovalnega in študijskega dela s področja problematike zaposlovanja;
— za financiranje propagandno publicistične in informativno-vzgojne dejavnosti in
— za zagotovitev materialnih pravic delavcev v času nezaposlenosti.
2. Pri predvidenem povečanju proizvodnje bi bilo ob upoštevanju ustavnega določila o uvedbi 42-urnega delovnega tedna treba delovno silo še nadalje
racionalneje zaposlovati, zaradi česar bo treba pomembno povečati produktivnost dela. Na podlagi predvidenega gibanja zaposlenosti in družbenega proizvoda bi se produktivnost v družbenem sektorju gospodarstva in v industriji,
merjena z družbenim proizvodom na zaposlenega, razvijala takole:
1963/1962
•Gospodarstvo
zaposlenost
produktivnost
Industrija
zaposlenost
produktivnost

^

v indeksih
1964/1963

103,1
108,5

102,6
108,9

103,5
109,4

102,8
109,3

Produktivnost dela v družbenem gospodarstvu naj bi se razen v kmetijstvu
predvidoma najbolj povečala v sekundarnih dejavnostih, v tem ko v gospodarskem delu terciarnih računamo z nekoliko počasnejšo dinamiko rasti.
Zaradi uvajanja 42-urnega delovnega tedna bo morala produktivnost na
delovno uro precej hitreje naraščati. Tako bi se morala leta 1964 v industriji
produktivnost, računana z družbenim proizvodom na delavec-ura, povečati
za okoli 13,0 %, da bi s predvidenim številom zaposlenih dosegli pričakovano
proizvodnjo in produktivnost. Zato bi bilo treba še nadalje izboljševati tudi
strukturo zaposlenih, zlasti še strukturo tehničnega in upravnega kadra v delovnih organizacijah. Izboljšati bi bilo treba organizacijo dela, storiti ukrepe
za racionalno izrabo delovnega časa, za uporabo novih tehnoloških postopkov,
za večjo časovno in tehnično uskladitev posameznih faz delovnega procesa,
preusmeritev proizvodnje na kvalitetnejše izdelke, za varčevanje z materialom,
za dvig splošne tehnične kulture zaposlenih, izpopolnjevanje mehanizma delitve
dohodka in osebnih dohodkov itd. Pomembno vlogo pri pripravah na uvedbo
42-urnega delovnega tedna naj bi imeli strokovni kadri, do katerih bi morali
delovni kolektivi v praksi temeljiteje spremeniti odnos.
Intenzivni razvoj gospodarstva, ki ga bo treba doseči s povečanjem produktivnosti, bo zahteval predvsem dodatna investicijska vlaganja v tehnični
in tehnološki napredek in širše vključevanje izsledkov znanstveno raziskovalnega dela v proizvodni proces. V ta namen naj bi se poglobilo sodelovanje delovnih organizacij in inštitutov, delovne organizacije pa naj bi tudi hitreje
ustanavljale lastne razvojne oddelke. Predvideno je, da bodo v letu 1964 raz26
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vojni oddelki nekaterih večjih gospodarskih organizacij postopno prerasli v
samostojne raziskovalne enote. Tako bi se raziskovalna dejavnost v proces rasti
proizvodnje neposredneje vključevala ter bolj vplivala na kvaliteto tehnoloških
postopkov in povečanje produktivnosti.
Pomembno vlogo pri pospeševanju raziskovalne dejavnosti na torišču družbenih in ekonomskih ved bo še naprej imel Sklad Borisa Kidriča, ki naj bi
podpiral raziskovanje predvsem na področju, ki jih delovne skupnosti same
nezadostno podpirajo. V okviru tega sklada naj bi se na podlagi predloženih
projektov temeljnih raziskav, metodologij in praktičnega uvajanja ter ob
ustrezni dokumentaciji in publicistiki odobravale parcialne naloge inštitutom,
zavodom ali grupam posameznikov. Glede na to, da je vprašanje produktivnosti
osrednji problem nadaljnjega gospodarskega razvoja, naj bi Sklad Borisa Kidriča finančno podprl na tem področju zlasti tiste raziskave, ki bodo v praksi
dale čim hitrejše učinke.
IV. OCENA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Pretežni del sredstev, ki bodo na razpolago na področju SR Slovenije v
prihodnjem letu, izvira iz poslovanja družbenega sektorja. Družbeni proizvod
družbenega sektorja bo znašal leta 1963 okrog 86 %>, leta 1964 pa predvidoma
87 °/o od celotne proizvodnje. Razdelitev sredstev, ki jih ustvarja družbeni sektor, je izdelana na podlagi instrumentov gospodarskega sistema, nekatere
osnovne predpostavke, ki smo jih pri delitvi upoštevali, pa so naslednje:
— sredstva so izračunana na podlagi obračuna po plačani realizaciji. Leta
1962 smo prešli iz obračuna po fakturirani realizaciji na obračun po plačani
realizaciji;
— ob koncu leta 1962 je bila opravljena revalorizacija osnovnih sredstev,
njen učinek je leta 1963 in 1964 že upoštevan;
— v gradivu sta dva izračuna, in sicer: primarna razdelitev sredstev in
izračun razpoložljivih sredstev. Pri primarni razdelitvi je izračunana delitev
sredstev na osnovne uporabnike ne glede na to, kdaj so sredstva dejansko
na razpolago za potrošnjo, medtem ko je pri izračunu razpoložljivih sredstev
to upoštevano. Bistvena razlika je v tem, da so sredstva iz primarne delitve,
ki se delijo v sklade družbeno-političnih skupnosti in sklade delovnih organizacij in se formirajo v tekočem letu, razpoložljiva šele v prihodnjem letu;
— pri upoštevanju definicije proizvodnega dela ustvarjajo novo vrednost
le proizvodne dejavnosti, tj. delovne organizacije s področja industrije, kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva, prometa, trgovine, gostinstva in obrti. Del
organizacij, ki jih obravnavamo kot ustanove s samostojnim financiranjem,
opravlja usluge za proizvodne dejavnosti, katerih vrednost se evidentira v materialnih stroških delovnih organizacij. Pred prehodom na sistem samofinanciranja ustanov pa je bila ta vrednost izkazana v družbenem proizvodu proizvodnih dejavnosti in se je po proračunu dodeljevala ustanovam. Glede na to
je družbeni proizvod, ki je zajet le iz proizvodnih dejavnosti, prenizko ocenjen.
Po podrobnejših izračunih je bilo ugotovljeno, da bi znašala nova ustvarjena
vrednost teh ustanov okrog 9 °/o družbenega proizvoda proizvodnih organizacij;
— v gradivu ni upoštevana kreditna bilanca.
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Upoštevajoč gornje predpostavke bodo sredstva, formirana v SR Sloveniji,
in njihova delitev na osnovne uporabnike naslednja:
v cenah 1963
v milijardah din
Indeks
Družbeni proizvod družbenega sektorja
Sredstva iz materialnih stroškov
Skupaj sredstva
Od tega:
— federacija
— republika
— druge družbeno-politične skupnosti
— delovne organizacije
— socialno zavarovanje
— druge republike

589,2
50,4
639,6

659,7
54,9
714,6

112,0
108,9
111.7

148.2
34,4
53,2
324.3
75,7
3,8

166,3
38,5
60,0
361,0
85,0
3,8

112.2
111,9
112.8
111.3
112,3
100,0

Struktura delitve sredstev na uporabnike pa je naslednja:
100,0 °/o
100,0 %>
Skupaj sredstva
23,3
23,2
— federacija
5,4
5,4
— republika
8,4
8,3
— ljudski odbori
50,5
50.7
— delovne organizacije
11,9
11.8
— socialno zavarovanje
0,5
0,6
— druge republike
Razen sredstev iz družbenega sektorja gospodarstva bodo zbrana za kritje
proračunskih izdatkov še sredstva iz dajatev zasebnega sektorja. Predvidoma
bodo znašala:
v cenah 1963
v milijardah din
Indeks
1963
Dajatve zasebnega sektorja
Skupna bruto sredstva družbenega sektorja bi
torej znašala na področju SR Slovenije

24,4

26,5

108,6

664,0

741,1

111,6

II. Razpoložljiva sredstva in njihova potrošnja po namenu pa bo predvidoma naslednja:
v cenah 1963
v milijardah din
Skupaj razpoložljiva sredstva
Od tega:
— sredstva za naložbe v osnovna in obratna
sredstva in odplačila
— osebni dohodki in dajatve socialnega zavarovanja
— materialni izdatki splošne potrošnje
— rezervni skladi
— dohodek federacije
26«

647,4

736,2

113,7

210,0

240,0

114.3

267,7
39,4
10,4
119,9

301,8
42,7
11,4
140,3

112,7
108.4
109,6
117,0
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Prerazdelitev sredstev zaradi pomoči Skopju ni upoštevana, ker se sredstva ne formirajo z neposrednim zajemanjem iz primarne delitve.
Vprašanja, ki ob ocenjevanju in razdelitvi sredstev še niso bila rešena,
se rešujejo v okviru sprememb instrumentov gospodarskega sistema. To so:
— uvajanje funkcionalne amortizacije. S spremenjenim amortiziranjem
osnovnih sredstev se bo verjetno spremenila tudi struktura delitve sredstev
na uporabnike v korist sredstev, s katerimi razpolagajo delovne organizacije;
rudniški prispevek. Zdaj plačuje ta prispevek Rudnik živega srebra
Idrija in bo znašal leta 1963 okrog 300 milij.;
— prispevek od izrednega dohodka. Predvidevamo, da bo leta 1963 znašal
prispevek od izrednega dohodka okrog 17,5 milijarde din, leta 1964 pa 19,2 milijarde din. Pričakujemo, da bo ta prispevek zamenjan z instrumenti z boljšim ekonomskim delovanjem.
V. OSEBNA POTROŠNJA
V skladu s predvidenim razvojem proizvodnje in produktivnosti dela ter
na tej podlagi ustvarjenega narodnega dohodka predvidevamo, da bo v letu
1964 mogoče povečati realni obseg osebne potrošnje prebivalstva za 11—12 %
oziroma na prebivalca za 10—11 %. S tem bi se nadaljeval intenzivni razvoj
osebne potiošnje iz preteklega leta kot bistven činitelj celotnega gospodarskega
razvoja.
V okviru predvidenega povečanja skupne osebne potrošnje prebivalstva
bo v letu 1964 mogoče povečati sklad osebnih dohodkov zaposlenih v gospodarstvu družbenega sektorja za okoli 19%. Pri tem predvidevanju smo upoštevali porast zaposlenosti za okoli 3%, porast produktivnosti dela za okoli 9 %
ter porast poprečnih osebnih dohodkov za nadaljnjih 6 '%> zaradi predvidenega
povečanja življenjskih stroškov. Poprečni osebni dohodki zaposlenih v negospodarskih dejavnostih pa naj bi rasli v približno enakem razmerju kot v
gospodarstvu.
Tendence gibanja življenjskih stroškov v preteklem obdobju kažejo, da
tudi v letu 1964 ne moremo pričakovati popolne stabilizacije cen, ker dolgoročni proces usklajevanja cen kmetijskih pridelkov s cenami industrijskih
izdelkov še ni končan; na drugi strani pa bo povečanje cen nekaterih prehrambenih proizvodov v drugem polletju 1963 vplivalo na višino življenjskih
stroškov še tudi v letu 1964. Prav tako se predvideva porast cen komunalnih
uslug v skladu s tendenco, da se tudi na tem področju dosežejo v cenah ekonomski odnosi. Tak porast življenjskih stroškov odločilno vpliva na raven
realnih osebnih dohodkov, razpoložljivih za osebno potrošnjo. Zato so predvidevanja o razvoju osebne potrošnje v letu 1964 postavljena po tekočih cenah.
Pri tem je upoštevano povečanje življenjskih stroškov za 6'°/o pri vseh elementih kupnega sklada, katerih porast je ali pa naj bi bil neposredno vezan na
njihovo gibanje. To so osebni dohodki zaposlenih, pokojnine in invalidnine ter
prejemki iz zdravstvenega zavarovanja.
Celotna potrošnja od socialnega zavarovanja naj bi se povečala za okoli
13% (po cenah iz leta 1963 pa za okoli 9,5%). Takšno povečanje bi bilo v
skladu s predvidenim porastom zaposlenih zavarovancev in drugih zavarovanih
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oseb, s predvidenim porastom uživalcev invalidskih in pokojninskih dajatev,
otrok, za katere se plačuje otroški dodatek, dalje s predvidenim porastom
zmogljivosti javne zdravstvene službe in s pričakovanim porastom osebnega
dohodka, od katerega je odvisna višina denarnih dajatev v socialnem
zavarovanju.
Predvideni porast v invalidskem in pokojninskem zavarovanju je sorazmerno večji kot v drugih dveh panogah zaradi tega, ker narašča število uživalcev teh dajatev hitreje kot število zaposlenih zavarovancev.
Glede na takšno predvidevanje obsega potrošnje v socialnem zavarovanju
v letu 1964 instrumentov financiranja, ki so bili v veljavi v letu 1963, ne bi
bilo treba spreminjati. Zlasti velja to za najvišjo dopustno mejo osnovnega
prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki jo je bivša Ljudska skupščina Ljudske
republike Slovenije določila v višini 8,0/o od predpisanih osnov. Zato naj bi
tudi celotna dopustna obremenitev osebnih dohodkov s prispevki za socialno
zavarovanje ostala na isti višini kot v letu 1963.
Potrošniška posojila se bodo predvidoma povečala za 11 milijard dinarjev,
to je v istem obsegu kot v letu 1963. Tako povečanje potrošniških posojil bo
povečalo kupno moč prebivalstva in omogočalo zlasti nabavo industrijskih
izdelkov dolgotrajne uporabe, kar bo obenem spodbudno vplivalo na razvoj
proizvodnje v teh industrijskih panogah.
V skladu s predvidenim povečanjem kmetijske proizvodnje bodo v letu
1964 dani tudi pogoji za povečanje realne osebne potrošnje kmečkega prebivalstva. Realna osebna potrošnja v zasebnem sektorju se bo povečala predvidoma za okoli 5 °/o.
V skladu s temi predvidevanji se bo razvijala osebna potrošnja v primerjavi z družbenim proizvodom takole:
cene 1963
v milijardah din
1963
1964
Indeks •
Skupni družbeni proizvod
Osebna potrošnja
Delež osebne potrošnje v družbenem proizvodu

708,9
328,0
46,3

783,6
365,1
46,6

110,5
111,3

Skladna rast osebne potrošnje in proizvodnje oziroma osebnih dohodkov
ter produktivnosti dela je pogoj za to, da se bo obseg proizvodnje razvijal po
danih smernicah. Rast osebnih dohodkov in delovne produktivnosti v zadnjih
letih namreč kaže, da je bilo povečanje produktivnosti v tesni povezanosti
z rastjo realnih osebnih dohodkov:
v indeksih
stalne cene

Povprečni realni osebni dohodki v gospodarstvu
družbenega sektorja
Produktivnost dela v gospodarstvu družbenega
sektorja

1962
1961

1963
1962

1964
1963

98,3

108,8

109,7

103,2

108,5

108,9
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Za uresničitev takšnega razvoja osebne potrošnje bo treba spoštovati tale
načela:
— delovne organizacije naj skrbe, da bodo za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev izločena sredstva odvisna od dosežene produktivnosti dela in
poslovnega uspeha. Pri tem je treba upoštevati razmere in pogoje, v katerih
je bil čisti dohodek dosežen;
— pri presojanju uspehov gospodarjenja morajo delovne organizacije uporabljati enotne pokazatelje poslovnega uspeha ter pogojev za gospodarjenje,
ki izhajajo iz sporazuma med Zveznim sekretariatom za delo, Centralnim svetom Zveze sindikatov Jugoslavije in Zvezno gospodarsko zbornico;
— pri proučevanju in določanju meril za udeležbo posameznih članov
kolektiva v čistem dohodku bo treba posvetiti večjo pozornost določanju meril
za kvaliteto, za prihranke pri materialu in za boljše izkoriščanje strojev; še
posebno bo potrebno razvijati ustrezna merila za ocenjevanje dela strokovnjakov, tako da bodo njihovi osebni dohodki vse bolj odvisni od rezultatov
njihovega dela. Taka usmeritev je pogoj, da bi se ustvarila podlaga za povečanje produktivnosti dela v celotni delovni organizaciji. Tako bi bilo omogočeno tudi hitrejše naraščanje osebnih dohodkov vseh zaposlenih, posebno še
tistih z nižjimi prejemki;
— še nadalje bo potrebno proučevati in izpopolnjevati sistem delitve
osebnih dohodkov po delu tudi v ustanovah, šolah, zdravstvenih organizacijah
in organih javne uprave; izpopolnjevati bo treba kritje delitve na podlagi dela
in ne samo na podlagi razpoložljivih sredstev;
— pristojni organi, predvsem pa zavodi za cene, naj bi spremljali gibanje
cen predvsem tistih proizvodov in storitev, katerih priman j kovanje bi lahko
povzročilo zvišanje cen. Hkrati naj bi s primernimi ukrepi vplivali na njihovo
stabilizacijo.
Obenem z izvajanjem teh načel bi morali poskrbeti za enakomernejšo
kmetijsko proizvodnjo in boljšo organizacijo pri odkupu tržnih presežkov kmetijskih pridelkov, da bi bila tako zlasti mestna in industrijska središča z njimi
zadostno oskrbljena. Skrbeti bo treba za hitrejši razvoj storitvene obrti, obratov, družbene prehrane ter servisov za pomoč gospodinjstvom. Vse to bo pomenilo osnovo za stabilno naraščanje realne osebne potrošnje.
VI. DRUŽBENI STANDARD IN DRUŽBENE SLUŽBE
Leta 1964 je treba še izboljševati in razvijati službe in dejavnosti družbenega standarda, zlasti tiste, ki pomagajo hitreje razvijati gospodarstvo in od
katerih so najbolj odvisne življenjske razmere prebivalstva.
S predvidenim povečanjem razpoložljivih sredstev, ki je v skladu s povečanjem skupnih sredstev za investicije v osnovna sredstva, bo ob smotrnejšem
in učinkovitejšem nalaganju mogoče skladneje in stabilneje razvijati dejavnosti družbenega standarda in družbenih služb.*
* Glede na sistem formiranja skladov in sredstev, namenjenih za razvoj družbenih služb, je bilo mogoče samo orientacijsko predvideti obseg družbenih sredstev
za razvoj družbenih služb. Dokončni obseg in struktura vlaganj bo določena z družbenimi plani okrajev in občin.
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Predvideni obseg investicij za družbeni standard bi bil naslednji:
v milijardah din
v tekočih cenah
Indeksi
Ocena
1964
1963
1964
1963
1962
1962
1963
Stan ovan jsko-komunalna dejavnost
— stanovanjska dejavnost
— komunalna dejavnost
Kulturno-socialna dejavnost
Družbeni standard

39 156
33 657
5 499
16 500
55 656

43 000
36 700
6 300
17 000
60 000

48 000
40 600
7 400
18 500
66 500

109,8
109,0
114,6
103,0
107,8

111,6
110,6
117,5
108,8
110,8

1. Na podlagi razpoložljivih sredstev, predvidenega razširjenja kreditiranja
stanovanjske graditve iz bančnih sredstev, povečane soudeležbe občanov in
raznih organizacij ter proizvodnje stanovanj za prodajo bi v letu 1964 dogradili 12 000 stanovanj, od tega v družbenem sektorju 8400 stanovanj.
Leta 1964 bi namenili za graditev stanovanj 40,6 milijarde dinarjev investicijskih sredstev ali 11 l0/o več kot 1. 1963.
Za uspešnejši razvoj stanovanjske graditve bo treba v letu 1964 posvetiti
posebno pozornost naslednjim nalogam:
— stanovanjski investitorji in gradbena podjetja naj še proučijo in uveljavljajo sodobnejše gradbene metode, zlasti še montažne graditve, da bi čim
bolj skrajšali čas, potreben za gradnjo stanovanjskega prostora;
— občinske skupščine naj pospešijo izdelavo urbanistične dokumentacije,
da bi s tem odstranjevale ovire, ki nastajajo pri izbiri lokacij v posameznih
zazidalnih območjih;
— s posebnimi kratkoročnimi bančnimi krediti je treba podpirati gradbeno
operativo pri proizvodnji stanovanj za prodajo in spremljati gibanje gradbenih
stroškov ter ukrepati, kadar se cene za dokončne stanovanjske objekte neupravičeno zvečajo;
— vzpostaviti je treba organizacije, ki bodo skrbele za izkoriščanje, vzdrževanje in obnovo stanovanjskih zgradb v družbenem sektorju lastništva;
— postopoma je treba revalorizirati stanarine ter uskladiti doseženi nivo
z gibanjem osebnih dohodkov;
— poleg financiranja iz stanovanjskih skladov in iz drugih virov je treba
za gradnjo novih stanovanj omogočiti tudi najemanje potrošniških bančnih
kreditov;
— sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš naj leta 1964 posveča vso skrb
strnjenim vlaganjem, s tem da bi podpiral kreditiranje večjih komunalnih del
in izdelavo urbanistične dokumentacije tam, kjer to zavira smotrno izgradnjo
mest, predvsem pa stanovanjsko graditev.
2. Da bi omogočili popolnejšo funkcionalnost pri pridobivanju novega
stanovanjskega prostora, je treba večati investicijska vlaganja v komunalno
gospodarstvo predvsem v večjih, gospodarsko razvitejših mestih.
Komunalne organizacije bi se morale bolj kot doslej prilagajati urbanističnemu programiranju v okviru razpoložljivih sredstev tako glede na potrebe
občanov kakor tudi na politiko komun pri opremljanju posameznih kompleksov
zemljišč s komunalnimi napravami in objekti.
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Nadalje je treba v komunalnih organizacijah razvijati proces gospodarjenja, delavskega samoupravljanja in delitve dohodka znotraj organizacijskih
enot kolektivov.
Za izvajanje nalog komunalnih organizacij, posebno glede uveljavljanja
stroškovne cene in delitve dohodka ter izpolnjevanja proizvodnega in storitvenega programa je treba vključiti v komunalne organizacije več strokovne
delovne sile, ki jo je treba ustrezno stimulirati. Zlasti se bo treba zavzemati
za urejanje delovnih in življenjskih razmer delavcev. Izenačenje komunalnih
delovnih organizacij z drugimi panogami gospodarstva je eden izmed poglavitnih pogojev za normalen razvoj teh dejavnosti.
Da bi izgrajevali mesta in naselja mestnega značaja racionalno in po sodobnih urbanističnih načelih, je treba izdelati vsaj poglavitne elemente urbanističnih programov za večja mesta in industrijska naselja.
3. Predvideni porast vlaganj v kulturno-socialno dejavnost je v primeri
z razvojem gospodarstva zaradi pomanjkanja sredstev v ta namen sorazmerno
nizek. Zato bi morali v naslednjem planskem obdobju, zlasti pa s sedemletnim
družbenim načrtom za razvoj te dejavnosti predvideti ustreznejše povečanje
vlaganj. Zaradi tega bi bilo treba pravočasno storiti potrebne ukrepe za spremembo predpisov, ki ne omogočajo večjega formiranja sredstev za te namene.
4. Investicijska vlaganja na področju šolstva v letu 1964 naj bodo v skladu
s splošnim gospodarskim razvojem usmerjena predvsem v povečanje zmogljivosti tistih vrst šol, ki bodo izobraževale kadre za gospodarstvo in za nadaljnje
šolanje na višjih in visokih šolah. S tako investicijsko politiko bi se postopno
odpravljalo nesorazmerje v strukturi kadrov, ki je nastalo zaradi nezadostnega
omrežja poklicnih, tehniških in drugih strokovnih šol za gospodarstvo in družbene službe. Izboljšati je treba stanje v tistih vrstah šolstva, ki vzporedno s
svojimi osnovnimi nalogami rešujejo tudi vprašanje varstva tiste mladine, katerih starši so zaposleni.
Na področju osnovnega šolstva, kjer se je z vključitvijo v obvezno šolanje
vse mladine od 7. do 15. leta končalo obdobje kvantitativnega naraščanja, bo
treba postopoma poskrbeti za kvalitetni napredek, ki naj odseva v izboljšanju
učnih metod, povečanju materialne osnove ter izboljšanju šolske prehrane,
zdravstvene vzgoje in socialnega varstva. Da bi uspešno izpolnjevali te naloge
in da bi dosegli vse izobraževalne in vzgojne cilje ob vzporednem reševanju
vprašanj otroškega varstva, je treba z izgradnjo šol v mestnih središčih še
omejevati pouk v več izmenah ter uvesti poskusne šole s celodnevnim bivanjem učencev v šoli tam, kjer je že mogoče uvesti enoizmenski pouk. Posebno
pozornost je treba posvetiti tudi reformiranju šol za izobraževanje razrednih
učiteljev, tako da bodo le-ti usposobljeni za izpolnjevanje vzgojnih in izobrazbenih nalog, ki jih zahteva reformirana osnovna šola.
Da bi postopoma izboljšali strukturo aktivnega prebivalstva, zlasti pa razmerje med kadri z višjo in visoko izobrazbo ter tehniki in njim ustreznimi
kadri za gospodarstvo in družbene službe v korist slednjih, je treba še nadalje širiti omrežje in izboljševati druge materialne pogoje za delo poklicnih
šol, tehniških in drugih šol za gospodarstvo in družbene službe ter gimnazij v
večjih mestih. Razširitev šolskega omrežja naj ustreza potrebam komun in
drugih političnih teritorialnih skupnosti po kadrih v gospodarstvu in družbenih
službah.
Znatno je treba povečati sprejem razvojno prizadetih otrok in mladine
v ustanove posebnega šolstva. Zato naj strokovne komisije za kategorizacijo
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in evidenco duševno ali telesno prizadetih otrok pospešijo svoje delo, občine
kot ustanoviteljice pa naj sedanje zmogljivosti posebnega šolstva širijo in
odpirajo nove ustanove. Urediti je treba vprašanje ustanoviteljstva tistih zavodov za posebno vzgojo, ki presegajo potrebe posameznih občin in okrajev.
Pri financiranju izgradnje naj sodelujejo razen sklada SRS za šolstvo tudi
republiški zavod za socialno zavarovanje, republiški zavod za zaposlovanje
delavcev, občinski in medobčinski skladi za šolstvo ter okrajni proračuni.
Na področju šolstva z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnega šolstva
je treba hitreje reševati vprašanje osnovnega šolskega prostora.
Strokovno izobraževanje je še treba vsebinsko prilagajati potrebam proizvodnje in družbenih služb. V ta namen je treba spodbujati delovne organizacije, da bodo pospešeno ustanavljale in razvijale same ali pa s sodelovanjem
drugih ustreznih delovnih organizacij, družbenih služb in zbornic centre za
strokovno izobraževanje delavcev. Vajenske in druge šole s praktičnim poukom
naj bi se preobrazile v poklicne šole, za kar naj bi storili ustrezne ukrepe, kot
so izdelovanje profilov posameznih poklicev, pomoč šolam, da bi mogle zadostiti zahtevam glede organizacije vzgojno izobraževalnega procesa ter organizacija in materialna okrepitev šolskih centrov.
Posebno skrb bo treba posvečati vzgoji in nadaljnjemu izobraževanju že
zaposlenega učnega kadra za strokovno izobraževalne ustanove ter utrditi sistem financiranja izobraževalnih ustanov.
Da bi zagotovili predvideni razvoj osnovnega in posebnega šolstva ter
šolstva italijanske narodnosti in dvojezičnega šolstva, kakor tudi šolstva druge
stopnje, bo treba v letu 1964 posvetiti posebno pozornost naslednjim nalogam:
— občinske skupščine naj bi občinskim skladom za šolstvo zagotovile
zadostna sredstva, da bi se tako izboljšala splošna materialna osnova osnovnega
šolstva. Pri tem naj še posebno skrbe za šolsko prehrano in za tista vzgojno
izobraževalna področja, ki najbolj zaostajajo. To so zlasti tehniška, gospodinjska in telesna vzgoja;
— okrajne skupščine naj bi tam, kjer so medobčinski skladi za šolstvo
že ustanovljeni, s sredstvi iz lastnih virov in s koncentracijo sredstev iz občinskih virov gospodarskih organizacij storile primerne ukrepe, da bodo medobčinski skladi mogli razširiti zmogljivosti predvsem poklicnih in tehniških
šol druge stopnje ter delovnih laboratorijev in izboljšati opremo za sodoben pouk;
— okraji, ki medobčinska sklada za šolstvo niso ustanovili, naj bi prav
tako storili ukrepe, da bi se sredstva za graditev šol druge stopnje povečala in
združevala predvsem za tiste strokovne šole, ki presegajo okvir ene občine;
— za financiranje investicij za izgradnjo šolstva je treba omogočiti občinskim in medobčinskim skladom za šolstvo in drugim investitorjem širše najemanje posojil.
5. V visokem šolstvu bo treba skrbeti tako za utrjevanje uspehov, ki so bili
doseženi z reformo študija, kot za izboljševanje materialnih pogojev visokošolskih zavodov ter ustanov, ki so pomembne za življenjsko raven študentov.
V ta namen bi bilo treba zlasti
— nadalje izpopolnjevati organizacijo in vsebino študija prve stopnje z
namenom, da se le-ta uveljavi kot zaključena izobraževalna stopnja, ki naj
zagotovi proizvodnji in družbenim službam strokovni kader z višjo izobrazbo;
— hitreje razvijati tretjo stopnjo študija, predvsem za tista področja, kjer
so glede na sodobno proizvodnjo potrebe po raziskovalnem kadru največje;
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— s sodelovanjem šole, delovnih organizacij, politično teritorialnih skupnosti in slušateljev s še večjo zavzetostjo reševati probleme izrednega študija;
— nadaljevati z intenzivno gradnjo šolskega prostora in skrbeti za sodobno
opremo šol, ki bo funkcionalno ustrezala tudi tretji stopnji študija;
— zaradi občutnega pomanjkanja stanovanj za študente naj bi začeli z
gradnjo domov v Mariboru, v Ljubljani pa naj bi dokončali graditev študentskih domov na Trubarjevi in Vidovdanski cesti. Stanje je kritično zlasti v
Mariboru, kjer študentskega doma še ni. Pa tudi v Ljubljani je v domovih
prostora le za 30fl/o stanovanja potrebnih študentov;
— poskrbeti za izboljšanje razmer pri štipendiranju študentov visokih šol.
V študijskem letu 1962/63 je namreč število štipendistov občutno padlo (v primeri z letom 1961/62 za 14'%);
— organizacijsko in finančno okrepiti institucijo kreditiranja študentov, kar
bo ob štipendiranju prispevalo k izboljšanju materialnih pogojev študija na
visokih šolah.
6. Na področju raziskovalne dejavnosti naj bi se v letu 1964 težilo zlasti
k poglobljenemu sodelovanju delovnih organizacij in inštitutov. Tako bi se
hitreje doseglo postopno preraščanje razvojnih oddelkov večjih delovnih organizacij v samostojne raziskovalne enote, znanstveno in raziskovalno delo pa bi
se v proces proizvodnje neposredneje vključevalo ter bolj vplivalo na kvaliteto
tehnoloških postopkov in povečanje produktivnosti. Da bi se materialna osnova
za znanstveno in raziskovalno delo še povečala, naj bi Sklad Borisa Kidriča
podpiral reševanje nalog, ki so s stališča družbenega razvoja najbolj aktualne,
in pospeševal tiste vede, raziskovanja področja ali prizadevanja, ki se razvijajo
ali pa jih je šele treba razviti. Obenem pa naj bi si prizadeval za še večje
sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami ter delovnimi organizacijami pri
sestavljanju programov znanstvenega in raziskovalnega dela ter določanju virov
za potrebna sredstva. Po oceni bodo v raziskovalno dejavnost v letu 1963 vložena sredstva znašala okoli 1,19'"/o narodnega dohodka. Predvidevamo, da bo
v 1. 1964 vloženo za financiranje raziskovalnega dela okoli 1,30 ®/o narodnega
dohodka, pri čemer naj bi bil povečan delež vlaganj iz gospodarstva.
7. Na področju kulture naj bi razen- tistih dejavnosti, ki so neposredno
povezane z množičnimi kulturnimi potrebami, kot so radio in televizija, kinematografsko omrežje, knjižnice, ljudske univerze in podobno, bolj podpirali tudi
razvoj osrednjih institucij, to je Državnega arhiva Slovenije, Zavoda za spomeniško varstvo in Centralne tehniške knjižnice.
Programi kulturno-prosvetnega dela naj postanejo osnova za kulturno politiko komune, ki bi temeljila na dejanskih potrebah in zmogljivostih in bila
hkrati podlaga za uveljavljanje novega statusa kulturnih institucij in dejavnosti.
V ta namen naj bi ustanavljali namenske sklade za kulturo v komunah, kolikor
bi zagotovili tudi reden priliv sredstev na podlagi lastnih dohodkov.
8. V zdravstvu bo treba zaradi naraščajočih potreb, ki nastajajo v zvezi
z naraščanjem prebivalstva, z razširitvijo zdravstvenega zavarovanja na pretežni del prebivalstva, z zviševanjem življenjskega standarda in z večjo zdravstveno prosvetljenostjo pospešeno razvijati omrežje zdravstvenih zavodov.
Osnovne naloge pri razvoju zdravstvene službe v letu 1964 so naslednje:
a) Povečati bi bilo treba zlasti zmogljivosti bolnišnic in lekarn, ki za
potrebami zaostajajo. Zato bi morali v letu 1964 vlagati sredstva predvsem za:
— povečanje posteljnega sklada. Hitrejše naraščanje števila bolnikov v
bolnišnicah od povečanja števila bolniških postelj je namreč dovedlo do pre-
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velike izkoriščenosti vseh bolniških zmogljivosti in onemogočilo sprejem vseh
bolnikov, ki bi jim bila potrebna hospitalizacija. Zaradi zaostajanja pri povečevanju posteljnega sklada za dejanskimi potrebami bo treba v letu 1964 večji
del razpoložljivih sredstev (okoli 60 %>) vložiti za graditev bolnišničnih kapacitet. Nad polovico teh sredstev je predvidenih za začetek gradnje nove bolnišnice v Ljubljani. Z ostalimi sredstvi naj bi dokončali večje bolnišnične objekte, ki se zaradi pomanjkanja sredstev gradijo že več let, obenem pa bi začeli
z novogradnjami v skladu s perspektivnim sedemletnim načrtom;
— obnovo in razširitev sedanjih ter dograditev že začetih ambulantno
polikliničnih zavodov ter obnovo in dopolnitev njihove opreme. Glede na to,
da je omrežje ambulantno polikliničnih zavodov zaradi večjih vlaganj v preteklih letih doseglo tako po številu, kakor tudi po teritorialni razporeditvi še
tak razvoj, da je razen nekaterih območij v skladu s sedanjimi potrebami te
službe, je predvideno, da bo v ta namen leta 1964 vloženo le okoli 30 fl/o od
predvidenih, za zdravstvo razpoložljivih sredstev;
— izpopolnjevanje in širjenje omrežja lekarniških ustanov, ki doslej z razvojem omrežja ambulantno polikliničnih zavodov ni bilo usklajeno. Da bi se
omrežje lekarniških enot postopoma izpopolnilo in da bi zavarovancem mogli
zagotoviti čim boljšo preskrbo s potrebnimi zdravili, ocenjujemo, da bo v letu
1964 od predvidenih sredstev za investicije v zdravstvo za razvoj lekarniške
službe vloženo okoli 4 ®/o.
— investicije v naravnih zdraviliščih za zdravstvene potrebe. Sodimo, dabo v letu 1964 porabljeno v ta namen okoli 6 °/o od predvidenih sredstev za
investicije v zdravstvo. Da bi bila razporeditev investicijskih sredstev čim bolj
smotrna, naj bi pri programiranju vlaganj v omrežje zdravstvenih zavodov in
pri obravnavanju gradbenih programov v večji meri kot doslej sodelovali tudi
zdravstveni centri.
b) Vzporedno z razvijanjem materialnih osnov za zdravstveno varstvo bo
treba skrbeti tudi za ustrezno povečanje števila zdravstvenih delavcev. V letu
1964 je predvideno naslednje povečanje števila zdravstvenih kadrov: 58 zdravnikov, 158 medicinskih sester, 36 fizioterapevtov, 19 sanitarnih tehnikov, 29
laborantskih tehnikov, 28 babic, 30 otroških negovalk, 25 zobnih terapevtov, 28
zobotehnikov, 14 farmacevtov in 26 farmacevtskih tehnikov.
Za strokovno izpopolnjevanje vseh zdravstvenih delavcev bo treba tudi v
letu 1964 organizirati seminarje, simpozije, posebne tečaje, strokovne sestanke
ter posebne strokovne izpite in specializacije. Da bi zagotovili pogoje za vzgojo
in strokovno rast zdravstvenih kadrov ter za dvig zdravstvene službe in medicinske znanosti, pa bo treba še nadalje vlagati sredstva za graditev kliničnih
bolnišnic in inštitutov medicinske fakultete.
c) Vzporedno z razvojem omrežja zdravstvenih zavodov in naraščanjem
števila zdravstvenih delavcev bo treba še nadalje razvijati preventivno dejavnost in v ta namen pri zdravstvenih domovih in postajah urediti higiensko
epidemiološke oddelke ter okrepiti preventivno delo za preprečevanje nesreč,
prehladnih in drugih obolenj. Razvijati bi morali tudi dispanzersko dejavnost
na področju mentalne higiene, alkoholizma, nevroz, rakastih in drugih obolenj.
Pri tem bi morali skrbeti, da bodo imele vse večje organizacije lastne obratne
ambulante že v letu 1964. Le-te naj bi razvijale vsa področja preventivne dejavnosti v skladu s strokovnimi navodili za delo obratnih ambulant.
č) Stroški za zdravstveno varstvo bodo v letu 1964 povečani predvidoma
za okoli 9% v primeri z letom 1963 in sicer materialni zaradi zvišanja stan-

412

Priloge

darda zdravljenja ter intenzivnejše izrabe zdravstvenega varstva, osebni dohodki pa zlasti zaradi večjega števila zdravstvenih delavcev.
d) V skladu s spremembo financiranja zdravstvenih zavodov bo treba težiti
k takšnemu sistemu formiranja in delitve dohodka ter osebnega dohodka, da bo
spodbujal k iskanju in izpopolnjevanju metod dela, ki bodo omogočale racionalnejšo izrabo sedanjih zmogljivosti in sposobnosti kadrov.
e) Delo zdravstvenih centrov naj bi se okrepilo tako, da bi bili le-ti sposobni opravljati zakonite naloge kot strokovni svetovalci družbeno-političnih
skupnosti. Proučevali naj bi zdravstveno stanje prebivalstva, pripravljali programe zdravstvenega varstva, omrežje zdravstvenih zavodov in njihovo delo
medsebojno usklajevali.
Za izpolnitev teh nalog in dosego postavljenih ciljev bi bilo treba v okviru
teritorialnih skupnosti opredeliti vlogo in delo zdravstvenih centrov, jim zagotoviti sredstva iz virov teritorialnih skupnosti, usposabljati zdravstvene delavce
za socialno medicinsko in analitično delo, zagotoviti sodelovanje strokovnih
organov zdravstvenih centrov pri sklepanju pogodb, pripravi pravilnikov in
drugih aktov, ki zadevajo zdravstveno varstvo zavarovancev ter sodelovati z
zdravstvenimi centri na vseh področjih zdravstvenega varstva državljanov.
9. Leta 1964 je treba nadalje razvijati in krepiti socialne službe v komunah
in stanovanjskih skupnostih. V ta namen je treba posebno skrbeti za nadaljnje
ustanavljanje socialnih centrov in jih usposobiti, da bodo uspešno izvajali vse
naloge s področja socialnega varstva. Vzporedno z razvojem centrov za socialno
delo bo treba uvajati in razvijati strokovne socialne službe tudi v drugih
družbenih službah in delovnih organizacijah. V ta namen bi se bilo treba še
nadalje prizadevati za strokovno izobrazbo in izpopolnjevanje kadrov na področju socialnega varstva.
Pri varstvu družine bo treba intenzivneje razvijati konkretno programiranje otroškega varstva v komuni ter širiti oblike za varstvo dojenčkov in
vzgojo ter varstvo predšolskih in šolskih otrok. Izdelati bi bilo treba tudi program posebnega šolstva, rehabilitacije in varstva otrok z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju ter v ta namen pospešiti njihovo kategorizacijo. Posebno
pozornost bo treba posvetiti utrjevanju strokovnosti pri obravnavanju otrok in
mladine pod družbenim varstvom ter na podlagi podrobnih proučitev vzgojnih
ukrepov poskrbeti za izboljšanje dela skrbstvenih organov in socialnih služb
na področju družbeno neprilagojene mladine. Leta 1964 bo nadalje treba organizacijsko in strokovno utrjevati rejniško službo ter izboljševati metode triažiranja in sprejemanja otrok oziroma mladine v socialne zavode.
Na področju varstva borcev NOV in vojaških vojnih invalidov bo še treba
zelo pozorno reševati socialne probleme borcev in invalidov ter njihovih družin.
Osnovno skrb za stare in onemogle borce in invalide ter otroke padlih in po
vojni umrlih borcev naj ima komuna, pri čemer se je treba prizadevati za čim
enotnejšo varstvo tako ob obsegu kot po kakovosti.
V okviru sklepov Stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb bo
treba čim več invalidov rehabilitirati oziroma strokovno osposobiti za ustrezna
delovna mesta. V ta namen bo treba ustanavljati in razvijati bazenske centre
ter rehabilitacijske in socialnovarstvene ustanove za invalide, ki za delo v
delovnih organizacijah niso sposobni.
Družbena skrb za starejše osebe naj bi bila osredotočena na razvoju različnih servisnih služb in drugih oblik pomoči v krajevnih skupnostih. Še nadalje
bo treba intenzivno spremljati problematiko ostarelih kmetov, posvečati posebno
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skrb razvoju socialnih zavodov za ostarele osebe, izboljšanju njihovega dela
ter vprašanju denarne pomoči materialno nepreskrbljenim osebam. Razen tega
pa bi morale občine na ustrezen način socialne probleme odraslih oseb, ki
kakorkoli motijo svoje okolje, reševati in skrbeti za njihovo resocializacijo.
10. Na področju socialnega zavarovanja naj bi organi družbenega samoupravljanja, delovni kolektivi zavodov za socialno zavarovanje, organi delavskega samoupravljanja v delovnih skupnostih, organi družbenega samoupravljanja v zdravstvenih zavodih in družbeno-politične skupnosti, zlasti občinske
skupščine tudi v letu 1964 pri svojem delu v polni meri upoštevale priporočilo
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije z dne 20. februarja 1963 (Uradni
list LRS, št. 5-36/63) o nalogah na področju socialnega zavarovanja ob prehodu
na nov sistem financiranja.
Posebej je treba v letu 1964 pri nadaljnjem utrjevanju nove organizacije in
financiranja socialnega zavarovanja koristno uporabljati izkušnje, pridobljene
na tem področju v letu 1963, in pri tem zlasti posvetiti posebno pozornost izvajanju tistih novih instrumentov financiranja, ki imajo po svoji zasnovi namen
spodbujati delovne kolektive k zmanjševanju stroškov socialnega zavarovanja.
Še naprej morajo biti tudi v letu 1964 glavna prizadevanja vseh organov
usmerjena v smotrno in varčno trošenje sredstev socialnega zavarovanja, da bi
se gibanje potrošnje v socialnem zavarovanju uskladilo z gibanjem narodnega
dohodka in v nenehno izboljševanje strokovne službe zavodov za socialno zavarovanje v smeri dosledne zakonitosti za priznavanje pravic zavarovanim osebam
in vsestranskega ažurnega poslovanja.
Da bi se ustvarili dopolnilni dohodki skladov socialnega zavarovanja, kar
bi pomenilo enega izmed ukrepov, da obremenitve osebnih dohodkov s prispevki za socialno zavarovanje ne bodo zmanjševale realne vrednosti teh dohodkov, naj bi samoupravni organi nalagali vse presežke ter tudi druga začasno
prosta sredstva skladov pri bančnih zavodih. Iž tako zbranih sredstev pa naj
bi se dajali investicijski krediti predvsem na razširjenje materialne podlage
javne zdravstvene službe in drugih ustanov, ki pospešujejo varstvo zavarovanih oseb.
11. Potrošnja proračunov družbeno-političnih skupnosti SR Slovenije bo
povečana v letu 1964 za okoli 14'%>. Povečanje temelji na oceni sredstev, ki
se zvišujejo skladno z doseženim gospodarskim razvojem v letu 1963 in predvidevanji za leto 1964. V oceni sredstev se predvideva le realen globalni porast
kmetijskih davščin ob upoštevanju nižje obdavčitve višinskih posestev. Prav
tako se bo nadaljevala že v letu 1963 začrtana politika obdavčitve zasebnih
uslužnostnih obrti in gostinstva. Izrazitejše bo prišlo do izraza že v letu 1963
uvedeno znižanje davčnih stopenj pri storitveni obrti, ki plačuje svoje obveznosti za nazaj.
Tudi v letu 1964 naj bi se stopnje lokalnih davščin ne povečevale; vsako
povečanje bi namreč pomenilo zmanjševanje uspehov v prizadevanjih za zboljšanje blaginje prebivalstva.
Predvideni obseg sredstev omogoča družbeno-političnim skupnostim, da ob
čim večjem varčevanju pri vseh oblikah potrošnje tako usmerijo sredstva, ki
bodo zagotovila opravljanje zakonitih obveznosti.
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VII. INVESTICIJE

1. Na podlagi gibanj v gospodarstvu, razpoložljivih sredstev ter predvidenega obračanja sredstev računamo, da bodo vlaganja v osnovna in obratna
sredstva v letu 1964 naslednja:
v tekočih cenah
v milijardah dinarjev
Indeksi
1962
1964
1963
1964
1962
1963
Skupne investicije
— v osnovna sredstva
— v obratna sredstva

221,1
170,5
50,6

247,0
190,0
57,0

274,1
210,0
64,1

112,2
111,4
112,8

111,0
110,5
112,4

Na področju naložb v obratna sredstva bo treba vzporedno s povečanimi
naložbami bančnih sredstev povečati tudi vlaganja iz sredstev delovnih organizacij.
Zaradi decentralizacije obveznosti pri financiranju naložb v osnovna sredstva se bo morala povečati aktivnost poslovnih bank, ki naj bi z združevanjem
prostih denarnih sredstev omogočile večje prelivanje in usmerjanje sredstev
v skladu s predvidevanji plana. S tem, da so delovne organizacije v skladu
s spremembo predpisov uporabile za naložbe v obratna sredstva v letu 1963
celotna sredstva čistega dohodka, ustvarjenega med letom, bo treba v letu
1964 zagotoviti iz bančnih sredstev tudi večji del potreb po dodatnih obratnih
sredstvih.
2. Naložbe v osnovna sredstva vletu 1964 se bodo povečale od 10 do 11%.
Tako povečanje je zagotovljeno tudi s predvidenim povečanjem sredstev, s katerimi bodo razpolagale delovne organizacije in drugi nosilci družbenih sredstev
na območju SR Slovenije, ter s krediti, ki bodo zagotovljeni v okviru zveznih
bank, skladno z intencijami programa o sedemletnem razvoju.
V okviru predvidenega povečanja naložb v osnovna sredstva bi morali leta
1964 glede na potrebe po nadaljnji intenzivni gradnji stanovanj in objektov
družbenega standarda ohraniti odnos med gospodarskimi in negospodarskimi
investicijami, ki smo ga dosegli zadnja leta in ki znaša 65 : 35. Na tej podlagi
bi bila razporeditev investicij na gospodarske in negospodarske investicije v
primerjavi z leti 1962 in 1963 naslednja:
v tekočih cenah
v milijardah dinarjev
Indeksi
1962
1963
1964
1963
1962
1963
Skupne investicije v osnovna
sredstva
— gospodarske
— negospodarske
v tem: družbeni standard

170,5
109,6.
60,9
55,7

190,0
123,5
66,5
60,0

210,0
136,5
73,5
66,5

111,4
112,6
109,2
107,8

110,5
110,5
110,5
110,8

S tem, da bi leta 1964 ohranili strukturo med gospodarskimi in negospodarskimi investicijami, ki smo jo dosegli leta 1963, bodo v primerjavi s povečanjem, doseženim v letu 1963, naraščale naložbe za družbeni standard v letu
1964 nekoliko hitreje na račun manjšega naraščanja gospodarskih investicij.
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3. Premiki v strukturi gospodarskih investicij, začeti Leta 1963, na katere
je vplivala večja usmeritev za izvoz, in kateri so bile podrejene naložbe v
osnovna sredstva in delna preusmeritev naložb v objekte bazične industrije,
se bodo kazali tudi leta 1964. Kljub temu pa bi morale leta 1964 investicije v
industriji nekoliko počasneje naraščati kakor leta 1963, da bi bil s tem omogočen hitrejši razvoj kmetijstva in prometa in tako zagotovljen skladnejši
razvoj gospodarstva na območju SR Slovenije. V skladu s tem je predvideno
po gospodarskih področjih v letu 1964 v primerjavi z letom 1963 naslednje
povečanje naložb v osnovna sredstva:
v indeksih
1963
1964
1962
1963
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo in turizem . . .
Obrt
Gospodarske panoge

117,9
93,7
113.8
113.5
110,7
110,7
122.9
122,7
112.6

109,2
112,5
108,6
111,5
117,2
107,7
104,3
105,7
110,5

S celotno investicijsko politiko na področju gospodarstva bi se morali prizadevati, da bi realizirali osnovne naloge, ki se kot nadaljevanje ekonomske
politike v letih 1962 in 1963 postavljajo tudi leta 1964.
Zato bi morale imeti prednost predvsem naložbe v objekte, ki omogočajo
širše vključevanje v mednarodno menjavo in zagotavljajo ugodnejše devizne
učinke, spreminjajo strukturo industrijske in kmetijske proizvodnje ob uvajanju modernih tehnoloških postopkov ter naložbe, s katerimi naj bi povečali
prometne zmogljivosti in zadostili potrebam inozemskega turizma.
Iz analize investicij s področja posameznih dejavnosti je razvidno, da bi
morali leta 1964 z upoštevanjem že začetih del ter pripravljenih investicijskih
programov izpolnjevati v okviru gospodarstva naslednje naloge:
Na področju industrije in rudarstva bo treba z ustreznim izvajanjem del
na že začetih objektih zagotoviti že leta 1964 njihovo postopno vključevanje
v proizvodnjo. Pospešiti bo treba priprave za začetek izgradnje tistih objektov,
za katere so že v celoti izdelani investicijski programi in ki se programsko
vključujejo v smernice bodočega industrijskega razvoja v SFRJ in SR Slovenije.
To velja predvsem za objekte s področja energetike, črne in barvaste metalurgije, kemije ter lesne in elektroindustrije.
Taka preusmeritev naložb zagotavlja hitrejši razvoj predelovalne industrije
in omogoča širše vključevanje v mednarodno menjavo. S koncentracijo na
manjše število objektov, ki jo pogojuje taka preusmeritev investicij, ter s povečanimi sredstvi, ki jih bo omogočila uvedba funkcionalne amortizacije v 1. 1964,
pa naj bi izboljšali tudi tehnično strukturo v prid sodobne opreme, kar bo
večalo učinkovitost investicij.
Zaradi predvidenega povečanja proizvodnje v družbenem sektorju kmetijstva, s katerim naj bi izboljšali preskrbo prebivalstva z živili, bo treba tudi
intenzivneje uporabljati investicijska sredstva. Ta naj bi uporabili predvsem za:
— nakup in ureditev zemljišč za družbeni sektor,
— nabavo ustrezne mehanizacije,
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— ureditev dolgoletnih nasadov in izgradnjo objektov za intenzivno pridelovanje zelenjave,
— povečanje zmogljivosti obratov za proizvodnjo mesa in mleka.
Razpoložljiva sredstva za te namene bo treba bolj usmeriti predvsem na
tiste nosilce družbene proizvodnje, ki bodo s temi sredstvi zagotovili popolno
izkoriščanje svojih zmogljivosti.
Povečane potrebe po kemični in mehanski predelavi lesa zahtevajo na
področju gozdarstva intenzivnejša vlaganja v hitro rastoče nasade. Za pokrivanje tekočih potreb z lesom pa je potrebna še nadaljnja izgradnja gozdarskega
cestnega omrežja, ki omogoča odpiranje novih gozdnih eksploatacijskih področij,
in nabava dodatne mehanizacije za racionalnejše spravilo lesa.
Zaradi pomanjkanja mehanizacije v gradbeništvu je udeležba nekvalificiranih delavcev v tej panogi še zmerom velika. To zmanjšuje delovno produktivnost in vpliva na visoke gradbene stroške. Predvideno povečanje investicij
v letu 1964 na območju SR Slovenije zlasti pa dodatne obveze gradbeništva
pri izgradnji Skopja zahtevajo večjo preusmeritev investicij za nabavo take
mehanizacije, s katero je mogoče čimbolj nadomestiti delovno silo. Povečati bo
treba tudi gradnjo stanovanj, da bi tako zagotovili večjo stalnost delavcev v
gradbeništvu.
Hitro naraščanje gospodarske aktivnosti zahteva ustrezen razvoj vseh prometnih dejavnosti. S povečanimi vlaganji bo potrebno odpravljati predvsem
tiste neskladnosti v prometu, ki so že zdaj povod za občasne zastoje pri prevozu
blaga in ki povzročajo motnje v proizvodnji. Razpoložljiva sredstva bo zato
treba usmeriti v rekonstrukcije in modernizacijo železnic ter v nadaljnjo izgradnjo cestnega omrežja. Nadaljevati bo treba tudi z gradnjo letališča v
Brnikih, da bo usposobljeno za promet, in graditi luške objekte v Kopru, zaradi
česar se bosta povečala inozemski turistični promet in tranzit blaga. Glede
na povečani promet v luki je treba začeti z gradnjp železniške proge, ki bo povezovala Koper z zaledjem.
Na področju turizma je treba usmerjati sredstva predvsem v novogradnje
nastanitvenih zmogljivosti v okviru že sedanjih turističnih središč in v naravnih
zdraviliščih. Vzporedno s temi investicijami je treba vlagati sredstva tudi v
objekte, s katerimi je mogoče usposobiti ta središča za zimsko in letno sezono.
Za razširitev turističnih področij ter za povečanje inozemskega turizma bo še
treba graditi žičnice ter urejati avtomobilske kampinge in izletniške točke.
Zaradi povečanega turističnega prometa bo treba modernizirati tudi gostinske obrate, zlasti v smislu čedalje večjega uveljavljanja samopostrežbe.
Razvoj proizvodnje zahteva tudi hitrejše povečanje maloprodajnih zmogljivosti in modernizacijo vseh faz v blagovnem prometu. Sredstva bo treba
usmerjati predvsem za izgradnjo trgovin s samopostrežbo in samoizbiro v
okviru tistih podjetij s področja trgovine in industrije, ki usposabljajo lastno
maloprodajno omrežje na širšem območju za prodajo istovrstnega blaga.
Za širše uveljavljanje samopostrežbe in samoizbire je treba v okviru proizvodnih in trgovinskih organizacij zagotoviti ustrezna sredstva za ureditev
obratov za predpakiranje blaga.
Razen razvijanja obrtnih obratov, ki prispevajo k boljšemu zadovoljevanju
potreb po storitvah, bo treba bolj usposabljati servisne delavnice proizvajalnih
podjetij, ki naj bi bile z uvedbo sodobne mehanizacije sposobne hitro in ceneno
vzdrževati ter popravljati predmete trajnejše uporabe. Širše poslovno sodelo-
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vanje proizvodne obrti z industrijo bo omogočeno s hitrejšo modernizacijo
obrtnih obratov, ki naj jo delno omogoči tudi zainteresirana industrija.
4. Na področju negospodarskih investicij se predvideva po posameznih
dejavnostih naslednje naraščanje naložb v osnovna sredstva:
v indeksih
1963
1964
1962
1963
Družbeni standard
Državne in druge organizacije
Skupaj negospodarske investicije

107,8
124,6
109,2

110,8
107,7
110,5

To naraščanje naložb za objekte družbenega standarda zagotavlja še nadalje hitro reševanje stanovanjskega problema in šolstva. Gradnjo šol in
stanovanj financiramo večidel iz namenskih skladov. Za ustrezen razvoj drugih
dejavnosti naj bi okraji in občine ob upoštevanju dejanskega stanja in potreb
svojega območja določile v družbenih planih tako strukturo investicijskih
vlaganj, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.
5. Spremembe na področju financiranja investicij po letu 1960 povečujejo
odgovornost neposrednih proizvajalcev, kar zadeva sprejemanje investicijskih
odločitev, pri večjih objektih pa so s temi odločitvami povezane tudi odločitve
poslovnih bank, ki naj v skladu z decentralizacijo obveznosti zagotovijo ustrezni
del sredstev. To vpliva predvsem na spremembe v strukturi potrošnje sredstev
za naložbe v osnovna sredstva, ki bo v letu 1964 naslednja:
struktura v %
1962
1963
1964
Zvezna sredstva
Republiška sredstva
Okrajna sredstva
Občinska sredstva
Razni skladi zavodov in ustanov
Bančna sredstva
Sredstva delovnih organizacij . .
Skupaj investicije

13,9
8,7
3,7
20,7
8,9
3,5
40,6
100,0

14,5
11,0
2,8
20,6
8,0
8,6
34,5
100,0

11,4
11,5
2,9
21,5
7,5
13,8
31,4
100,0

Večja udeležba decentraliziranih sredstev pri financiranju investicij se
skoraj v celoti kaže v hitro naraščajoči udeležbi bančnih sredstev. Ta sredstva,
ki se formirajo predvsem iz oročenih sredstev uporabnikov družbenega premoženja, so nova oblika združevanja sredstev, s katero naj bi na podlagi ekonomskega združevanja zagotovili zaželeni obseg in strukturo investicij.
Kolikor bi sredstva uporabnikov družbenega premoženja ne združevali po
poslovnih bankah, pa bi bila struktura potrošnje po nosilcih sredstev v letu
1964 takale:
struktura v %
1963
1964
Zvezna sredstva
13;9
14,5
114
Republiška sredstva
8,7
11,0
ll's
Okrajna sredstva
3'7
2t8
2'9
Občinska sredstva
20,7
20,6
21,5
Razni skladi zavodov in ustanov
8,9
8,0
7,5
Bančna sredstva
3,5
3^9
4^3
Sredstva delovnih organizacij
40,6
39,2
40,9
Skupaj investicije
100,0
100,0
100,0
27
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S prelivanjem sredstev po poslovnih bankah bo treba v letu 1964 zagotoviti predvsem potrebna sredstva za sofinanciranje tistih objektov, ki se delno
financirajo iz zveznih sredstev oziroma iz inozemskih komercialnih kreditov.
Poleg Splošne gospodarske banke, ki je nosilec vseh finančnih aranžmajev za
objekte, pri katerih sodelujejo zvezne banke, je treba v akcijo za združevanja
sredstev vključiti tudi komunalne banke. Le tako bo mogoče zagotoviti tak obseg
združenih sredstev;, ki naj ob udeležbi sredstev republiškega investicijskega
sklada in družbenih skladov občin in okrajev omogoči skladen razvoj vseh
gospodarskih področij, spremembo strukture proizvodnje in povečanje izvoza.
Združevanje prostih denarnih sredstev po poslovnih bankah bo prispevalo k
varčevanju na področju investicij in s tem omogočilo delovnim organizacijam
dolgoročnejše programiranje njihovega razvoja. Zato bi moralo postati vprašanje vpisa obveznic ali drugih oblik oročanja sredstev sestavni del vsakoletnih
razprav delovnih kolektivov pri potrjevanju zaključnih računov in razporejanju
sredstev čistega dohodka.
6. Poleg naložb v obratna sredstva, ki se kažejo v povečanju zalog, potrebnih za nemoten razvoj proizvodnje in blagovnega prometa, bo treba v letu
1964 zagotoviti tudi sredstva za tako povečanje medsebojnega kreditiranja v
gospodarstvu, ki je nujno povezano s povečano realizacijo.
Izvajanje splošne kreditne politike v letu 1964 bo še nadalje naloga komunalnih bank. Te naj bi z usmerjanjem razpoložljivih bančnih sredstev ter dodatnih kreditov Narodne banke omogočile, da bi se povečale zaloge surovin
materiala za okoli 13'°/o, kar je nekoliko več od predvidenega povečanja realizacije. Hkrati pa naj bi zaostrile pogoje za odobravanje kreditov, kjer gre za
naraščanje medsebojnega kreditiranja v gospodarstvu. Na tej osnovi bi se
skupna obratna sredstva povečala za okoli 12 %>. Povečanje po virih sredstev
bi bilo v primerjavi z letom 1963 naslednje:
v tekočih cenah
v milijardah dinarjev
Stanje decembra
Indeks
1963
1964
1962
1962
1963
— Del poslovnega sklada, uporabljen za obratna sredstva
•— Cisti dohodek, uporabljen med
letom za obratna sredstva
— Bančni krediti in krediti družbenih investicijskih skladov
Skupaj viri obratnih sredstev

92,2

111,0

118,0

120,4

106,3

41,1

68,0

75,0

165,4

110,3

318,7
452,0

343,0
522,0

392,0
585,0

107,6
115,5

114,3
112,1

Občutno povečana udeležba bančnih sredstev v skupnih virih financiranja
obratnih sredstev bo omogočila poslovnim in specializiranim bankam večjo
aktivnost na področju kratkoročnega kreditiranja. Z izvajanjem kreditne politike bo treba zagotoviti predvsem hitrejše naraščanje zalog v trgovini na drobno
ter potrebna sredstva tistim proizvajalcem, ki hkrati z večjo proizvodnjo povečujejo tudi realizacijo in izvoz. To bo zaostrilo položaj pri tistih proizvajalcih,
ki zaradi prepočasnega prilagajanja proizvodnje potrebam trga ne najdejo
za svoje izdelke plačila zmožnih kupcev. Za preusmerjanje proizvodnje pri takih
proizvajalcih bo treba še nadalje uporabljati razpoložljiva sredstva skladov
skupnih rezerv gospodarskih organizacij pri občinah in republiki.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za družbeni plan in finance
POROČILO
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
Odbor je na svoji seji 17. in 18. decembra 1963 razpravljal o predlogu
družbenega plana SR Slovenije za leto 1964, ki ga je Skupščini predložil
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je glede na doseženo dinamiko
družbenega razvoja v letu 1963 in pogojev gospodarjenja realno ocenjena možnost družbenega razvoja v letu 1964.
Po predlogu družbenega plana naj bi predvideno povečanje proizvodnje
dosegli predvsem s kvalitetnimi premiki v gospodarjenju. Ti naj bi se pokazali
zlasti v povečani produktivnosti dela, v nadaljnjem razširjanju kooperacije,
boljšem izkoriščanju kapacitet ter v enakomernejši proizvodnji v celem letu.
Intenzivnejše in dolgoročno vključevanje v mednarodno delitev dela, ki je
naslednja značilnost predloga, naj bi zagotovilo nadaljnji vzpon proizvodnje.
Dosegli naj bi tudi večji delež izvoza industrijskih izdelkov v skupni industrijski proizvodnji. Močnejša vključitev v mednarodno menjavo pa zahteva
tudi povečanje uvoza, kar bi zagotovilo gospodarstvu večje količine reprodukcijskega materiala, sočasno pa ugodno vplivalo na izboljšanje kvalitete domače
proizvodnje.
Predlog družbenega plana daje tudi močnejši poudarek potrošnji, zlasti
osebni, kot faktorju nadaljnje rasti produktivnosti dela in proizvodnje.
Nadalje predvideva predlog družbenega plana, da bodo spremembe v investicijski politiki prispevale k predvidenemu povečanju proizvodnje in mednarodne menjave. Pri financiranju investicij naj bi se ob povečanih sredstvih gospodarskih organizacij povečala vloga bank, kar naj bi pospešilo nadaljnje
združevanje prostih sredstev; financiranje investicij po bančnem kreditnem
sistemu bo okrepljeno tudi s sredstvi ukinjenega družbenega investicijskega
sklada.
Predlog družbenega plana obravnava družbene službe mnogo širše kot v
preteklih letih. V tem smislu je bolj poudarjen vpliv negospodarskih dejavnosti
na uspešno rast proizvodnje. Tako postaja družbeni plan v večji meri plan
družbenega in ne samo gospodarskega razvoja.
V razpravi po posameznih delih predloga družbenega plana pa je odbor
sprejel razmeroma zelo veliko število spremin je valnih in dopolnilnih predlogov.
Tolikšne spremembe so nastale deloma kot rezultat še ne povsem razčiščenih
stališč glede večje ali manjše razčlenjenosti prognoz, ki naj jih vsebuje družbeni
plan, vrste nejasno formuliranih stališč v pogledu oblikovanja politike na
posameznih področjih družbene dejavnosti zlasti tistih, ki so doslej zaostajale,
zlasti pa zelo intenzivnega dela drugih odborov Republiškega zbora.
Odbor je v svoji končni obravnavi pretresel vse spreminjevalne in dopolnilne predloge drugih odborov Republiškega zbora, upošteval pa je tudi predloge odborov za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora in Socialno-zdravstvenega zbora. Zaradi tolikšnega števila pripomb
27*
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je bilo potrebno obsežno pripravljeno delo za sejo odbora, kjer smo skušali vsebinsko uskladiti in tudi formulirati posamezne predloge v skladu s koncepcijo
predloga družbenega plana. Pri tem delu je stalno sodeloval predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, kar je olajšalo delo na seji odbora. V
podrobni obravnavi predloga družbenega plana sta bili doseženi na skupni seji
z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
soglasje in usklajenost vseh spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov med
obema odboroma in predstavnikom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Na ta način so vse sprejete spremembe in dopolnitve postale sestavni del predloga družbenega plana. Zaradi velikega števila sprememb je bilo izdelano prečiščeno besedilo predloga družbenega plana, ki je bilo dostavljeno poslancem.
Seznam vseh sprejetih amandmajev pa bo poslancem posebej na razpolago.
Ker dokumentacija in drugo predloženo gradivo ni sestavni del družbenega
plana, so to gradivo vsi odbori obravnavali zgolj kot dokumentacijsko gradivo in
nanj niso dajali pripomb.
Odbor za družbeni plan in finance predlaga Republiškemu zboru, da predlog
družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 z vsemi spreminjevalnimi in dopolnimi predlogi sprejme.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Mirana Košmelja.
Št.: 30-10/63
Ljubljana, 21. 12. 1963

Predsednik:
Miran Košmeli 1. r.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
GOSPODARSKI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je pričel z obravnavanjem gradiva za družbeni plan
SR Slovenije za leto 1964 že v mesecu oktobru letos, ko se je to gradivo še
pripravljalo. O gradivu so razpravljale delovne skupine poslancev, ki so bile
sestavljene po panogah gospodarstva in so vključevale čez 80 fl/o poslancev
zbora. Skupine so izdelale svoje pripombe, stališča in mnenja. Ta so se nanašala
na vrsto konkretnih predlogov, tako glede planiranja, vloge republiškega
plana in programov delovnih organizacij kot tudi glede vsebine in ukrepov
za pospešeno rast gospodarstva in družbenih odnosov. V času, ki je bil na
razpolago za dokončno sestavo družbenega plana, vseh teh predlogov in dalekosežnih sprememb v planu ni bilo mogoče izvesti. To še zlasti, ker bo naš nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj terjal točnejšo proučitev sistema in
metodologije planiranja, da bo njegova vloga ustrezala ustavnim določbam in
pogojem samoupravljanja.
Predlog družbenega plana je nato naš zbor sprejel 27. novembra 1963 in
je bil ta predlog takoj poslan vsem poslancem, hkrati z dodatnim pojasnjevalnim
gradivom. O predlogu je odbor razpravljal na razširjeni seji, na katero so bili
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povabljeni še drugi poslanci zbora, dne 16. in 17. decembra. Na tej seji je odbor
že upošteval predloge, mnenja in stališča odborov za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega in Socialno-zdravstvenega zbora.
Naslednji dan, dne 18. decembra 1963, pa je odbor na skupni seji z odborom
za družbeni plan in finance Republiškega zbora usklajal predloge za spremembe
in dopolnitve. Temu odboru so kot pristojnemu odboru Republiškega zbora
poslali svoje predloge odbori tega zbora. Vsi predlogi za spremembe in dopolnitve, ki so jih predlagali odbori Skupščine SR Slovenije, so bili na tej seji
usklajeni. Prečiščeno besedilo je bilo poslancem poslano. Predlagatelj Izvršni
svet se s prečiščenim besedilom strinja.
I,
Predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 izhaja iz določb ustave
in ustreza stopnji družbeno-političnega razvoja, pogojem samoupravljanja v
gospodarskem in družbenem življenju ter delitvi dohodka po delu. Plan ureja
osnove nadaljnjega razvoja in ta razvoj usmerja ter predvideva ukrepe v
gospodarskem sistemu in družbenih odnosih. Pri tem obravnava gospodarska
in družbena dogajanja le načelno in kot celoto, medtem ko so organi družbenega samoupravljanja delovnih organizacij in komun dolžni s svojimi letnimi,
predvsem pa dolgoročnimi načrti konkretno planirati svoj nadaljnji razvoj po
splošnih smernicah. Zlasti je pomembna težnja družbenega plana po usmerjanju in usklajevanju dejavnosti na gospodarskem in drugih družbenih področjih ter povezovanju gospodarskih in družbenih dejavnosti teh služb. Družbeni plan nakazuje hitro dinamiko gospodarskega razvoja, velik porast družbenega proizvoda in narodnega dohodka ter stopnjo rasti družbenega standarda.
Predvideni hiter razvoj gospodarstva in družbenih služb, narodnega dohodka in
družbenega standarda je utemeljen z doseženimi rezultati v dosedanjem razvoju. Ti so posledica uveljavljanja družbenega samoupravljanja, boljših pogojev
gospodarjenja, ki jih nudi izpopolnjeni gospodarski sistem in pa temeljitejšega
obvladovanja gospodarskih problemov v samih delovnih kolektivih. Na tej
podlagi so dane realne možnosti za nadaljnje povečanje proizvodnje z boljšim
izkoriščanjem sedanjih in vključevanjem novih zmogljivosti, z boljšo organizacijo dela, modernizacijo proizvodnje in izboljšanjem kvalitete proizvodov.
Pri tem bo pomembno tudi nadaljnje razvijanje sistema in rasti materialne
podlage samoupravljanja v delovnih organizacijah, zlasti delitve dohodka po
delu. Večja produktivnost dela bo tudi omogočila uspešnejše vključevanje v
mednarodno blagovno menjavo. Skladno s povečano produktivnostjo dela pa
bodo rasli tudi realni osebni dohodki, kar bo podlaga za skladno povečanje
osebne potrošnje.
Povečana proizvodnost dela, povečana osebna potrošnja ter uspešnejše
vključevanje v mednarodno menjavo so podlaga za nadaljnjo rast našega
gospodarstva.
II.
Odbor je soglašal s koncepcijo družbenega plana kot prognoze gospodarskega razvoja. Nedvomno je, da bodo morale družbeno-politične skupnosti,
torej tudi republika, še nadalje usmerjati gospodarski razvoj. Eden najpomembnejših instrumentov za to je nedvomno republiški družbeni plan in bo
to svojo vlogo ohranil tudi v prihodnje. Odbor je bil mnenja, da je v taki
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koncepciji plana potrebno konkretno poudariti probleme dosedanjih dosežkov,
pa tudi odstopanj od planskih predvidevanj, kar naj prispeva k boljši realizaciji gospodarskih nalog.
V razpravi o predlogu družbenega plana je odbor upošteval predvsem
štiri vidike:
— vsestranski razvoj in krepitev družbenega samoupravljanja,
— potrebo po nadaljnji hitri rasti našega gospodarstva v letu 1964,
— povečano zunanjetrgovinsko menjavo in
— okrepljeno vlogo družbenih služb ter njihovo povezanost z gospodarskim
razvojem.
1. Rast materialne podlage delovnih organizacij in družbeno-političnih
skupnosti terja večje pristojnosti proizvajalcev in jim nalaga večjo družbeno
odgovornost. Smernice plana zato krepijo vlogo samoupravnih organov, njihove
pristojnosti, odgovornost in materialno podlago. To nalaga samoupravnim organom, da povečajo skrb in prizadevanja za delovne in življenjske pogoje ljudi.
Konkretno urejanje teh odnosov v delovnih organizacijah in družbeno-političnih skupnostih bo izvedeno s statuti in programi.
2. Nadaljnja hitra rast gospodarstva, ki je temelj za družbeni in gospodarski razvoj, je odvisna od izboljševanja pogojev gospodarjenja nasploh in še
posebej v delovnih organizacijah. Zato moramo zagotoviti spodbudno delovanje
gospodarskega sistema, potrebni pa bodo novi napori delovnih organizacij
samih. Med pogoji gospodarskega sistema upošteva družbeni plan uvajanje
funkcionalne amortizacije, odpravo plačevanja rudniške rente in prispevka od
izrednega dohodka, s čimer je poudarjeno načelo večanja lastnih sredstev delovnih organizacij za potrebe razširjene reprodukcije. To bo ugodno vplivalo na
odnose v cenah in s tem na ekonomski položaj proizvajalcev. Odnose v cenah
bo treba skrbno proučevati ter uveljavljati le takšne spremembe v cenah, ki
bodo delovnim organizacijam zagotovile trdnejšo podlago za povečanje proizvodnje in produktivnosti dela ter vključevanje v mednarodno menjavo, pri
tem pa upoštevati tudi skladno rast osebne potrošnje in realnih osebnih dohodkov.
Skrbneje bo treba spremljati poslovne rezultate delovnih organizacij in
ustvarjati pogoje za rentabilno poslovanje ter bolj kot doslej razvijati proizvodno kooperacijo z domačimi in inozemskimi proizvajalci. Pri tem odbor zlasti
opozarja na poslovno nedisciplino glede spoštovanja pogodbenih obvez in dobavnih rokov, kar občutno zadržuje finalizacijo proizvodnje.
Razvoj gospodarstva ovira tudi zaostajanje določenih gospodarskih področij
in panog ter pomanjkanja surovinskih in energetskih odnosov. Med panogami
v zaostajanju je zlasti pomemben promet, ki se ne razvija dovolj hitro zaradi
zastarelega sistema in izrabljenih osnovnih sredstev. Tudi pospešeni razvoj kmetijstva, trgovine in turizma bo vplival na skladnejši razvoj gospodarstva.
Zaradi nadaljnjega povečanja industrijske proizvodnje bo treba poskrbeti za
ustrezno povečanje proizvodnje električne energije, premoga in proizvodov črne
metalurgije.
Predviden porast proizvodnje in produktivnosti dela, s tem v zvezi pa
naraščanje osebne potrošnje, bo od delovnih organizacij zahteval nenehno
izpopolnjevanje organizacije in drugih pogojev dela. Pri tem bo treba vključe-
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vanj em boljše tehnične opremljenosti, z usposabljanjem strokovnih služb in s
hitrejšim razvojem raziskovalnega dela uvajati moderne proizvodne postopke.
Delovne organizacije bodo morale vlagati za raziskovalno delo večja sredstva
in praktično uporabljati njegove izsledke.
Vzgoja in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo smotrno vključevanje v proizvodnjo in družbene službe mora biti stalna skrb delovnih organizacij in družbeno-političnih činiteljev. Ker sedanja kadrovska struktura v
delovnih organizacijah in družbenih službah občutno zaostaja za zahtevami
moderne tehnologije in sodobne organizacije proizvodnje ter družbenih dejavnosti, bo treba zagotoviti večjo učinkovitost sistema strokovnega izobraževanja.
Na večjo skladnost gospodarskega razvoja bo vplivalo usmerjanje investicijskih naložb. Družbeni plan povečuje vlogo bančnega poslovanja in s tem
tudi združevanja finančnih sredstev. To bo omogočilo izpolnitev širših ciljev in
nalog gospodarskega razvoja, pa tudi racionalnejšo uporabo investicijskih
naložb.
3. Za nadaljnji razvoj našega gospodarstva je zlasti pomembna hitra in
stalna rast izvoza in večja usmeritev proizvodnje na zunanje tržišče. Zato je
odbor mnenja, da mora predlog družbenega plana predvsem poudariti tista
prizadevanja za izvoz, ki težijo k trajnejšim gospodarskim odnosom s tujino
in omogočajo čimvečje ekonomske in devizne uspehe. Z ekonomskimi ukrepi,
predvsem pa z ustrezno investicijsko politiko je treba stimulirati razvoj delovnih organizacij, ki se usmerjajo na izvoz. Dolžnost proizvodnih organizacij
pa je, da samostojno in s pomočjo zunanjetrgovinskih organizacij, poslovnih
združenj in zbornic sistematično obdelujejo zunanja tržišča in ustvarjajo pogoje
za dolgoročne izvozne posle. Odbor se je strinjal z ugotovitvijo družbenega
plana, da je potrebno večjemu izvozu prilagajati tudi uvozno politiko, postopno
zmanjševati zaščito domačih proizvodov in tako doseči večjo medsebojno odvisnost uvoza in izvoza v zunanjetrgovinskem poslovanju. Usmeritev na devizno
samofinanciranje delovnih organizacij bo uvoz reprodukcijskega materiala
uskladila z rezultati povečanega izvoza.
Za plačilno bilanco je pomembna težnja za povečanje deviznega priliva iz
neblagovnega prometa. Pri tem plan upošteva devizni priliv od turizma, tranzita
in maloobmejnega prometa.
4. Razvoj dejavnosti družbenih služb neposredno vpliva na hitrejšo in
skladnejšo gospodarsko rast in splošni napredek družbe. Zlasti bo potrebno
povečati prizadevanja in materialna sredstva za razvoj dejavnosti raziskovalnega dela, šolstva, stanovanjske in komunalne izgradnje, kulture, zdravstva in
socialnega varstva. Te službe je treba prilagoditi novim povečanim zahtevam,
ki so nastale zaradi industrializacije, spreminjanja strukture prebivalstva, hitrega naraščanja prebivalstva v mestih in industrijskih središčih, povečanim
potrebam po izobraževanju, raziskovalnem delu, zdravstvenem varstvu, kulturi
in prosveti. Poleg nenehnih prizadevanj delovnih organizacij za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov je za nadaljnjo rast proizvodnosti pomembna tudi zagotovitev higiensko tehnične varnosti na delovnih mestih. Za
proizvodnjo in delovno storilnost so pomembne tudi službe zdravstvenega
varstva, poklicnega usmerjanja, organizacija družbene prehrane, varstvene
ustanove za otroke in druge podobne ustanove, ki izboljšujejo delovne pogoje
in sposobnost proizvajalcev.
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je ugotovil, da je
predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 v skladu z določbami ustave
in družbenega razvoja ter zato predlaga Gospodarskemu zboru, da ga sprejme
v prečiščenem besedilu, ki vsebuje vse dopolnitve in spremembe.
Za poročevalca je bil določen poslanec Milan Spolar.
Št.: 30-10/63
Ljubljana, 18. 12. 1963
Predsednik:
Milan Špolar 1. r.
skupščina
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine SR Slovenije je na sejah, dne 9. in 13. decembra 1963 obravnaval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 in pri tem sprejel
naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge ter naslednja stališča:
Četrti odstavek na prvi strani uvodnega dela se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarske uspehe v letu 1963 je spremljal tudi napredek družbenih
služb, vendar njihov razvoj še ni usklajen z napredkom in potrebami gospodarstva.«
Odbor namreč meni, da razvoj na tem področju le ni bil tako pomemben,,
niti še ni ustvarih skladnejših odnosov v celotnem družbenem razvoju, kot to
ugotavlja predlog družbenega plana.
V zadnjem odstavku na drugi strani se v drugem stavku postavi za besedo
»razvijala« piko, nadaljnje besedilo pa se spremeni oziroma dopolni tako, da
se glasi:
»Hitrejši napredek na področju šolstva, znanosti in kulture ter zdravstva
in socialnega varstva naj pripomore k skladnejšim odnosom v celotnem družbenem razvoju, kar bo omogočilo nadaljnjo krepitev proizvajalnih sil, močnejšo
gospodarsko rast, povečanje narodnega dohodka in izboljšanje blaginje prebivalstva. To bo zagotovilo razvijanje družbenega samoupravljanja in krepitev
socialističnih družbenih odnosov.«
Odbor je mnenja, da je treba že v tem odstavku, kjer se na kratko daje
usmeritev za prihodnje leto, posebej poudariti zgoraj omenjene dejavnosti, ki so
bistvenega pomena za naš nadaljnji razvoj, ker bi sicer bile te uvodne ugotovitve dokaj enostranske.
Na strani 3 je v poglavju »Pogoji za družbeni razvoj« v 1. točki črtati v
drugem stavku besede »ter na področju družbenih služb«, ker posebno navajanje družbenih služb vzbuja vtis, da družbene službe ne spadajo med delovne
organizacije.
Na koncu 1. točke predlaga odbor, da se vnese poseben odstavek o statutih
delovnih organizacij in občin. Zdaj so statuti omenjeni le na 16. strani z enim
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stavkom v poglavju »Produktivnost dela in osebna potrošnja«. Njihov pomen je
v besedilu vezan zgolj na povečanje produktivnosti in na prehod na skrajšan
delovni čas. Takšna obdelava je zožitev pomena in vloge statutov.
Na 4. strani se doda pri 4. točki drugi odstavek, ki naj se glasi:
»Na tem področju bo treba hkrati pospešiti razvoj novih odnosov, ki rastejo
na temelju dohodka in delitve po delu ter samoupravljanja delovnih organizacij in hitreje urejati vprašanja, ki nastopajo z novim položajem teh delovnih
organizacij.«
Odbor meni, da je potrebno posvetiti posebno pozornost proučevanju vprašanj, ki so v zvezi z uveljavljanjem splošnih družbenoekonomskih zakonitosti
tudi v teh delovnih organizacijah.
Na 5. strani se tretjemu odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Hkrati bo ta prehod terjal tudi širših obravnav, ker bo vplival na celotno
življenje v komuni, zlasti na razvoj storitvenih dejavnosti in družbenih služb.«
Odbor meni, da vprašanje prehoda na 42-urni delovni teden ni samo notranje vprašanje delovnih organizacij, temveč predstavlja širši kompleks vprašanj, zaradi česar bi moral biti obravnavan tudi z vidika razvoja celotne komune
kot osnovne družbene skupnosti.
Pri obravnavi poglavja »Proizvodnja« je bilo v odboru ugotovljeno, da
sta pomembnost kadrov in raziskovalnega dela večkrat omenjena, vendar dokaj
neenakomerno in pomanjkljivo (o tem, da je posvetiti posebno pozornost izbiri
vodilnih kadrov, piše samo v razdelku o gostinstvu, kot da za druga področja
ne velja isto); zlasti je pa pomanjkljiva dokumentacija, ki sicer zelo nadrobno
obravnava rast proizvodnje, ponekod celo za vsak posamezen proizvod, medtem
ko glede kadrov in raziskovalnega dela ni skoraj nič bolj konkretna kot sam
predlog plana. To dokazuje, da planiranje kadrov in programiranje raziskovanj
še nista postala enakovredna in bistvena sestavina planiranja posameznih gospodarskih strok in panog.
V razpravi o poglavju »Produktivnost dela in osebna potrošnja« se je odbor
zadržal pri prvem odstavku 2. točke (str. 16), kjer piše, da bodo osebni dohodki zaposlenih v negospodarskih dejavnostih rasli v približno enakem razmerju kot v gospodarstvu, to je, da se bodo predvidoma povečali za 9—10 '%>.
Izražen je bil resen dvom v realnost tega predvidevanja, ker rast proračuna
(tudi občinskih proračunov) in skladov za približno 8 Vo ali nekoliko več ne
zagotavlja take rasti. V gospodarstvu je namreč predviuena rast nominalnih
osebnih dohodkov za 18 °/o, pri čemer se predvideva, da bo 6 fl/o zajetih s povečanjem življenjskih stroškov, 3 °/o pa z večjim številom zaposlenih. Na negospodarskem področju pa taka nominalna rast osebnih dohodkov ni predvidena.
Odbor zato meni, da bi bilo potrebno dati pojasnilo na to vprašanje.
V poglavju »Družbeni standard in družbene službe« naj se na strani 17,
v točki 2, spremeni drugi stavek 1. odstavka tako, da se glasi:
»Uspešno izvajanje te naloge naj zagotove povečane naložbe ter pravilno
usmerjanje in smotrno izkoriščanje sredstev.«
Odbor meni, da prilagajanje šolstva družbenoekonomskemu razvoju ni mogoče samo s pravilnim usmerjanjem in smotrnim izkoriščanjem sredstev,
ampak je tudi treba povečati sredstva za investicije.
Glede na položaj v osnovnem šolstvu odbor predlaga, naj se spremeni prvi
stavek drugega odstavka 2. točke (str. 17) in naj se v predlogu plana da naslednja usmeritev:
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»Skrbeti je treba za vzdrževanje in obnovo dotrajanih šol, s primernimi
dozidavami in prenovitvami ter s spopolnitvijo opreme omogočiti sodobnejši
pouk in z gradnjo novih poslopij povečati šolski prostor predvsem v mestih in
drugih večjih središčih, da bi lahko začeli postopno prehajati na pouk v eni
izmeni in tudi na celodnevno bivanje učencev v šoli.«
Istemu odstavku se doda nov, tretji stavek, ki se glasi:
»Čimprej naj se tudi prouči možnost za brezplačno oskrbo učencev v
osnovni šoli z učbeniki in v prihodnjem letu store ukrepi za postopno uresničitev tega cilja.«
Razen tega je odbor menil, da bi se nasploh bilo treba resneje lotiti priprav
za pravočasno in kakovostno izdelavo učbenikov in učil za potrebe šol vseh
stopenj.
Na strani 18 se v 3. odstavku za drugim stavkom doda nov stavek, ki
se glasi:
»Zlasti pa je treba pospešiti reformna prizadevanja na področju strokovnega
izobraževanja in čimprej sprejeti potrebne predpise za uresničitev reforme.«
V zadnjem stavku istega odstavka naj se črtajo besede »uveljaviti načelo
reelekcije vodilnih kadrov«, ker le-to ni pomembno samo za področje šolstva,
ampak je to splošno družbeno vprašanje, še posebej pomembno za gospodarstvo;
zato bi ga bilo treba zapisati drugje, najbolje v I. delu družbenega plana,
ki govori o pogojih za družbeni razvoj. Namesto črtanega besedila pa naj
se doda:
»naj se zagotove pravice in dolžnosti delovnih organizacij in delavcev do
načrtnega in trajnega izobraževanja, uredi položaj službe za izobraževanje, štipendiranje in kreditiranje ter napredovanje na delovnih mestih.«
V zvezi s predlogom v 4. odstavku na 18. strani, kjer naj bi se skladom
za šolstvo omogočilo tudi najemanje posojil, je bil odbor mnenja, da bi bilo
treba ta predlog natančneje obdelati in z ustreznimi ukrepi tudi dejansko zagotoviti predvideno možnost za najemanje posojil v bankah, ker banke praviloma
zavračajo takšne prošnje, češ da to ni njihova naloga, niti nimajo sredstev
za ta namen.
Odbor predlaga, naj v 6. odstavku na 18. strani odpade zadnji stavek in se
doda naslednje besedilo:
»Vendar reformo visokošolskega študija spremlja še vrsta težav in problemov, zato bi bilo treba v letu 1964 temeljito oceniti uspehe in neuspehe na
tem področju in najti najracionalnejše rešitve.«
Odbor je imel določene kritične pripombe k formulacijam v planu in
dokumentaciji, ki govore o uspehih stopenjskega študija na univerzi. Meni,
da je še vrsta vprašanj nerazčiščenih, ki jih je treba v prihodnjem letu analizirati.
Sedmi odstavek na strani 18 naj se črta, ker je politika skladov posebej
obravnavana v predlogu plana.
Iz istih razlogov naj se na strani 19 črta tretji odstavek, ki govori o politiki
sklada »Boris Kidrič«.
Na strani 19 se 4. točka v celoti spremeni, tako da se glasi:
»Kulturne, prosvetne in umetniške ustanove naj še intenzivneje utrjujejo
odnose z družbeno-političnimi skupnostmi in posvete posebno pozornost izdelavi
statutov in programov, ki so podlaga za hitrejše uveljavljanje samoupravnosti
teh institucij in delitve dohodka po delu. Družbeno-politične skupnosti naj v
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skladu z zviševanjem življenjske ravni in višjih kulturnih potreb občanov
razvijajo kulturno-prosvetne dejavnosti in z ustrezno delitvijo sredstev zagotove njih gmotno podlago. Smotrno medobčinsko sodelovanje in združevanje
sredstev ter strokovna in delovna povezava istovrstnih delovnih organizacij
lahko pomembno pospešijo rast določene kulturne dejavnosti.
V letu 1964 naj bi razvijali predvsem tiste kulturno-prosvetne dejavnosti,
ki zadovoljujejo najširše potrebe. Zato naj bi povečali prizadevanja za kakovostni dvig radijskega in televizijskega programa ob sočasni razširitvi radijskega in T V omrežja in se bolj zavzeli za solidne j šo in modernejšo organizacijo
proizvodnje slovenskega filma, določili dolgoročnejši program zanj ter intenzivneje obnavljali in modernizirali kinematografe.
Izboljšati bi bilo treba delovanje vseh vrst knjižnic, zagotoviti več sredstev
zanje, razviti in utrditi matične knjižnice.
Varstvo kulturnih spomenikov naj se smotrno povezuje z ustreznimi urbanističnimi in turističnimi načrti, zavode za varstvo spomenikov pa je treba
kadrovsko in materialno okrepiti. V prihodnjem letu naj se pravno uredi
varstvo narave.
Bolj kot doslej je treba podpreti temeljno dejavnost osrednjih kulturnih in
umetniških institucij, pripraviti vse potrebno za gradnjo stavbe za Državni
arhiv Slovenije, omogočiti večjo razstavno dejavnost muzejev in galerij ter
zlasti pospeševati gledališka, koncertna in druga gostovanja, ki naj bi omogočila
širšemu občinstvu dostop do pomembnih kulturnih dobrin.
Vse ustanove naj bi zlasti še povečale skrb za kulturno vzgojo občinstva.«
Odbor se je odločil za tako razširitev 4. točke, ker je menil, da je to področje neprimerno in preskromno obdelano v predlogu plana.
Na strani 20, točka 6, je odbor opozoril, da področje telesne kulture ni
zajeto v dokumentaciji in ni z ničimer natančneje obrazloženo, kar je resna
pomanjkljivost.
Sicer pa je odbor ugotovil, da so področja prosvete, kulture in znanosti
nasploh zelo nepopolno in nezadostno obdelana v dokumentaciji, kar med drugim tudi dokazuje potrebo po boljšem statističnem spremljanju navedenih
področij.
V razpravi o investicijah se je odbor kritično dotaknil razmerja med gospodarskimi investicijami in investicijami v družbeni standard. V drugem odstavku na strani 23 se ugotavlja, naj bi se glede na razporeditev sredstev in
potreb po skladnem razvoju večidel ohranilo razmerje med tema dvema vrstama investicij, pri čemer se navaja, da je to razmerje v zadnjih treh letih bilo
65 : 35. Na temelju podatkov na 15. strani gradiva »Nekateri problemi investiranja investicij« pa je odbor povzel sklep, da v resnici lahko zabeležimo
relativen padec »negospodarskih« investicij glede na gospodarske investicije,
saj je bilo to razmerje v zadnjih treh letih naslednje:
1961: 62,6 : 37,4
1962: 64,3 : 35,7
1963: 65,0 : 35,0
Odbor zato smatra za potrebno, da se ta ugotovitev vnese v besedilo plana,
zlasti še, ker v delu plana, ki govori o pogojih za družbeni razvoj, predlog
plana ugotavlja na strani 4, točka 4, da je treba v letu 1964 ta področja bolj
podpirati kot doslej, pri čemer trdi, da bo to tudi pogoj za hitro rast proiz-
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vodnje in produktivnosti dela ter blaginje prebivalstva. Ta pogoj pa po samem
planskem predvidevanju najbrž ne bo izpolnjen.
Razen tega pa je odbor tudi ugotovil, da obstaja neustrezno razmerje znotraj samih »negospodarskih« investicij. V letu 1963 so narasle »negospodarske«
investicije v primerjavi z letom 1962 za 9,2 '%>, medtem ko so narasle investicije
v družbeni standard za 7,8%. Predvidevanja za rast v prihodnjem letu glede
na letošnjo leto in sicer, da bodo »negospodarske« narasle za 10,5 %, investicije
v družbeni standard pa za 10,8 %, še ne popravljajo dosedanjih neskladnosti.
Se posebej je namreč treba ugotoviti tudi nesorazmerje znotraj investicij
za sam družbeni standard. Investicije v družbeni standard, kot je bilo že omenjeno, so letos narasle za 7,8 %, v prihodnjem letu pa za 10,8%, medtem ko
so investicije v kulturno dejavnost letos narasle samo za 3 %, v prihodnjem letu
pa naj bi za 8,8%. Ta nesorazmerja so zelo zaskrbljujoča.
Odbor je imel pri tem, za primer pred očmi podatke z 31. strani »Ocena
družbenega razvoja v letu 1963«, kjer piše, da je bil plan investicij v šolstvo
II. stopnje v zadnjih 5 letih takole realiziran:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:

64 %
37 %
59 %
64 %
(po oceni) 43%.

Pri obravnavanju poglavja. »Uporaba sredstev republiških skladov« je odbor menil, da bo treba pravno ureditev skladov uskladiti z načeli ustave in se
zato ni dotikal nekaterih vprašanj, ki imajo značaj pravnega položaja skladov,
čeprav je ugotovil, da bi bilo treba menjati predpise nekaterih skladov tudi
z drugih vidikov. Zato šteje za potrebno, da se v prihodnjem letu celovito obdela problematika skladov glede na njihov družbeni položaj in glede na njihov
namen in naloge, ki jih imajo.
K posameznim skladom pa je imel odbor naslednje pripombe:
Republiški sklad za šolstvo: Odbor je podprl prizadevanja sklada, da uveljavi čimbolj ša merila za delitev sredstev in hkrati opozoril na številna vprašanja, ki so s tem povezana, zlasti na notranje gospodarjenje v delovnih organizacijah in na nove zasnove statutov, ki jih bo treba izdelati v duhu nove
ustave. Strinjal se je, da bi pomenil prehod financiranja šol po šolskem letu
tudi določen odmik od proračunskega financiranja, ker bi bil tak način bolj
usklajen s potekom dela v šolah, vendar pa je pri tem poudaril potrebo po
temeljitih pripravah za tak prehod.
Ob tem se je ponovno zadržal na zgolj 8 % predvidenem povečanju osebnih
dohodkov, ker le-to ne zagotavlja realne rasti osebnih dohodkov, in na sorazmerno še vedno skromni rasti materialnih izdatkov, ki je predvidena samo
za 5 %.
Razen tega je odbor ugotavljal, da so predvidene investicije celo za spoznanje manjše, kot so bile le-te letos in je v zvezi s tem zastavil vprašanje
glede uporabe sredstev, ki še dotekajo v sklad iz 40 % udeležbe na 10 % proračunskem prispevku družbeno-političnih skupnosti. Ta del proračunskega
prispevka je bil pri obrazložitvi predpisa, ki ga je uvajal, predviden kot vir
sredstev za investicije. Investicije pa so v prihodnjem letu kar za 1,14 milijarde
manjše kot je ta tako imenovani izvirni dohodek sklada.
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Sklad Borisa Kidriča: Pri obravnavi tega sklada je odbor ugotovil dokajšen
napredek raziskovalnih organizacij in zlasti podprl težnjo, da bi prešle čimprej vse tiste raziskovalne organizacije, ki imajo za to pogoje, k poslovanju, ki
velja za gospodarske organizacije.
Ker je raziskovalno delo zelo močno navezano na ustrezno opremo, ki
jo je v veliki meri moč nabaviti le v tujini, bi bilo skladu zagotoviti tudi večja
devizna sredstva in zaradi tega tudi njihovo delitev, ki jo je, zdaj strogo zvezno
centralizirano, bolj neposredno vezati na koristnike deviz. Sklad ima v prihodnjem letu predvidena prvič tudi sredstva za investicije. V zvezi s tem je bilo
sproženo mnenje, naj bi sklad postopoma razširil svoje naloge tudi na to področje in postal tudi soodgovoren za investicije raziskovalne organizacije, ker
bi se na ta način najbolj smotrno med seboj povezovala odgovornost za financiranje raziskovalne dejavnosti z investiranjem v njihov razvoj.
Sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti: V razpravi o
-tem skladu je bilo ugotovljeno, da sklad le prečesto pod silo razmer financira
redno dejavnost kulturnih ustanov, ker so sredstva, ki jih le-te dobivajo iz
proračuna (v bistvu so kulturne ustanove še vedno proračunsko financirane)
dosti premajhna, in jim zagotavljajo le obstoj, ne pa tudi dejavnost. Hkrati
je bilo tudi izraženo mnenje, da je na tem področju neumestno ohranjati zvezni
sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti in da bi bilo treba prepustiti sredstva, ki se po posebnem viru stekajo v zvezni sklad, republikam.
Obenem je bil dan predlog, naj bi se izoblikoval v republiki skupen sklad
za kulturo, ki naj bi združil razpoložljiva sredstva za to področje in jih črpal
tako iz posebnih virov kot iz proračuna in ki naj bi omogočil ustreznejši način
financiranja kulturnih dejavnosti.
Sklad SR Slovenije za pospeševanje založništva: Besedilo v predlogu plana
o tem skladu je popolnoma neustrezno, ker je zgolj ponovljen naslov sklada.
Ker še ni bil izdan predpis, ki ga je dolžan izdati Izvršni svet na temelju nedavno sprejetega zakona, je odbor sklenil samo priporočiti, naj bodoči upravni
odbor sklada, ki pa še ni imenovan, zagotovi tako delitev sredstev iz sklada,
da ne bo okrnjen obseg založništva, ki je bil že dosežen, in da se ne bodo cene
knjig zvišale čez mero splošne rasti osebnih dohodkov prebivalstva.
Sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov:
Odbor je bil mnenja, da je treba ponovno proučiti politiko delitve sredstev iz
sklada in tudi ustrezno menjati predpise o skladu.
Prešernov sklad: Odbor je podprl prizadevanja sklada, zlasti potrebo, da
bi sklad imel večje možnosti za štipendiranje umetniških delavcev.
Sklad SR Slovenije za negospodarske investicije: V zvezi z obravnavanjem
tega sklada je bilo zastavljeno vprašanje, ali je smotrno ločevati investiranje
posamezne dejavnosti od financiranja te dejavnosti. Hkrati je bilo ugotovljeno,
da je pri investicijah iz tega sklada sorazmerno zapostavljeno področje prosvete,
kulture in znanosti. Predlagano je bilo, naj bi sklad proučil možnost, da z
določeno udeležbo spodbudi nepotrebno gradnjo prostorov za kulturna žarišča
v večjih središčih.
V splošnem razpravljanju o investicijah je bila podprta težnja po čim večji
gibljivosti investicijskih sredstev in težnja po večjem podružbljanju ter večji
ekonomizaciji sredstev za investicije, kar vse bi bilo treba temeljito proučiti v
prihodnjem letu.
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Rezervni sklad za potrebe gospodarskih organizacij: V razpravi o tem
skladu je bila poudarjena misel, naj bi sklad ustrezno preventivnemu značaju,
ki ga ima, v večji meri uporabljal sredstva za raziskovalno delo, zlasti za neposredno uporabo novih znanstvenih dosežkov v proizvodnji.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Trudo Žoher-Durjava.
Št.: 30-10/63
Ljubljana, 14. 12. 1963

Predsednik:
Boris Mikoš 1. r.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. in 12. decembra 1963, ki so
se je udeležili poleg članov odbora še nekateri drugi poslovni poslanci zbora,
obravnaval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
Odbor je ugotovil, da predlog družbenega plana v svojih smernicah nakazuje probleme na socialnozdravstvenem področju in njihovo reševanje v skladu
s potrebami tega področja, kakor tudi v skladu s splošnimi cilji razvoja, ki jih
bo treba določneje označiti v perspektivnem sedemletnem planu družbenega in
gospodarskega razvoja naše republike. Zato predlog plana usmerja in usklaja
dejavnost na tem in drugih področjih. Zlasti pomembna je težnja plana po povezovanju gospodarskih in negospodarskih, družbenih dejavnosti in služb. Celovitost vseh teh dejavnosti nujno terja čim tesnejšo povezanost gospodarstva
z družbenimi službami in zaostajanja katerekoli izmed njih zavira nadaljnji
gospodarski razvoj. V prihodnje bo treba v družbenih planih to povezanost še
bolj izraziti, zlasti pa pri sedemletnem perspektivnem planu družbenega razvoja.
Predvsem pa se bo morala ta povezanost odražati v programu investicij za
družbene službe, ki bo moral biti, po ugotovitvah predloga plana, glede družbenih služb obsežnejši kot doslej. .
S tega vidika je odbor obravnaval predlog družbenega plana. Pri tem je
bil mnenja, da je treba v planu v večji meri poudariti tudi medsebojno povezanost družbenih služb in zato je treba omogočiti združevanje in skupno usmerjanje njihovih sredstev za določene namene. Kompleksno proučevanje in reševanje posameznih vprašanj zadeva ob »resorne« pregrade, znotraj katerih
veljajo različni režimi financiranja. Zlasti velja to za področje zdravstva in
socialnega varstva, pa tudi šolstva in drugih družbenih služb.
Kot temeljna vprašanja s socialno-zdravstvenega področja je odbor poudaril kadre, financiranje in preventivno delo.
Pri obravnavanju zdravstvene službe in zdravstvenega varstva prebivalstva
se je odbor strinjal z besedilom predloga družbenega plana, da je treba zagotoviti v tem letu povečanje zmogljivosti predvsem na področju bolnišnične
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in lekarniške službe. Po predlogu plana bo republika skrbela za razvoj zdravstva predvsem z nadaljevanjem izgradnje kliničnih bolnišnic in inštitutov medicinske fakultete v Ljubljani. Ta republiški medicinski center bo združeval
zdravstveno dejavnost s pedagoškim in raziskovalnim delom medicinske fakultete. Enako kot v republiškem centru je treba povečati bolnišnične kapacitete
tudi v drugih krajih Slovenije, kot to predlog plana tudi predvideva. V zvezi
z bolnišničnimi kapacitetami je odbor razpravljal tudi o potrebi, da se posteljni
fond smotrno uporablja, dalje o pomanjkljivi organizaciji nege na domu in o
dejstvu, da so postelje v bolnicah mnogokrat zasedene po bolnikih, ki ne potrebujejo nege visoko kvalificiranih zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, ampak
splošno zdravstveno nego na domu in v za to usposobljenih zavodih, zlasti v
zavodih za starostnike. Ne glede na to pa so kapacitete bolnišnic premajhne,
zlasti pa bolnišnic za določene bolezni, kar potrjujejo pokazatelji o preveliki
zasedenosti ustreznih bolnišničnih kapacitet, prezgodnjem odpuščanju bolnikov
in odklanjanju bolnikov, ki bi bili potrebni bolnišničnega zdravljenja.
Člani odbora so tudi opozorili na potrebo po pospešeni dograditvi infekcijskega centra za vso republiko zaradi potencialne nevarnosti vnašanja karantenskih bolezni v našo državo.
Tudi lekarniška služba zaostaja za potrebami in je zato treba pospešiti
njen razvoj ter tako približati bolniku nabavo potrebnih zdravil. Potrebe po
tej službi so v času po vojni izredno narasle, zlasti zaradi naglega naraščanja
prebivalcev v mestih in industrijskih središčih ter dviga splošne zdravstvene
ravni.
Glede omrežja zavodov za osnovno zdravstveno varstvo je bil odbor
mnenja, da to omrežje lokacijsko skoraj v celoti ustreza, da pa je potrebno
izboljšati pogoje za delo z njihovo razširitvijo, obnovo in modernizacijo opreme.
Pomembnost te naloge, ki jo vsebuje že predlog plana, je odbor poudaril
s tem, da je predlagal s tem v zvezi spremembo v besedilu predloga plana.
Obširno je odbor razpravljal o preventivni zdravstveni dejavnosti. Kljub
temu, da nenehno poudarjamo pomembnost te dejavnosti, in potrebo, da zdravstveno službo preusmerimo v to smer, ne dosegamo ustreznih uspehov. Dejstvo
je, da gre za te namene le majhen odstotek vseh sredstev za zdravstveno varstvo. Po mnenju odbora so vzrok temu pomanjkljivosti pri financiranju preventivne zdravstvene dejavnosti, pomanjkanje kadrov in njihovo nestimulativno nagrajevanje.
Financiranje preventivne zdravstvene dejavnosti ni urejeno in je ta dejavnost vezana večidel le na sredstva občin, ki so sorazmerno skromna in se ne
povečujejo iz leta v leto. Tem sredstvom primerni so tudi programi, kjer jih
imajo, sestavljanje teh programov in njihovo izvajanje pa imajo na skrbi le
zdravstveni delavci. Programiranje preventivne zdravstvene dejavnosti in skrb
za njeno izvajanje pa bi morala biti stvar vseh družbenih činiteljev v komuni.
Občinske skupščine s svojimi organi, družbeni organi komunalnih skupnosti za
socialno zavarovanje in delovne organizacije bi morali sestavljati skupen program preventivne dejavnosti in si porazdeliti prispevke za ostvaritev tega programa. Poiskati bo treba oblike za združevanje sredstev na tem področju. Na
ta način bodo dobile mesto in pravi pomen svojega dela tudi obratne ambulante.
Druga pomanjkljivost je pomanjkanje zdravstvenih delavcev, zlasti zdravnikov, za delo na tem področju. Visokošolski študij je še vedno usmerjen v
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zdravstveno kurativo in medicinska fakulteta še nima samostojne katedre za
socialno medicino. Zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki se kljub temu
odločijo za delo v zdravstveni preventivi, pa prizadene način nagrajevanja, ki
je občutno slabši kot v kurativni dejavnosti.
Odbor je v zvezi s tem vnesel v besedilo predloga družbenega plana ustrezne
spremembe in dopolnitve.
Glede na pomembno vlogo, ki jo morajo imeti zdravstveni centri pri nadaljnjem razvoju zdravstvene službe in izboljšanju zdravstvenega varstva občanov, je odbor obširno razpravljal o njihovem delu. V skladu z razpravo
je tudi predlagal novo besedilo, s posebnim poudarkom, naj družbeno-politične
skupnosti zagotovijo centrom potrebna sredstva in kadre.
Ze predlog plana nakazuje, da bo treba vzporedno s povečanjem zmogljivosti zdravstvenih zavodov skrbeti tudi za povečanje števila zdravstvenih delavcev ter za njihovo izpopolnjevanje s podiplomskim študijem in drugimi
ustreznimi oblikami dopolnilnega izobraževanja. Člani odbora so v razpravah
poudarjali velike potrebe po zdravstvenih delavcih vseh profilov, ne samo takih
z visoko in višjo izobrazbo, ampak tudi s srednjo.
Razen tega pa so velike potrebe po zdravstvenih delavcih v posameznih
službah. Odbor je bil mnenja, da je potrebno za preventivno zdravstveno dejavnost in za delo v zdravstvenih centrih še posebej poudariti skrb za njihovo
kadrovsko utrditev. Pomanjkljiva je tudi skrb za strokovno izpopolnjevanje,
zlasti kadrov s srednješolsko izobrazbo. Zato je odbor predlagal, naj se v besedilo plana vnese poseben odstavek o kadrih z nekoliko spremenjeno formulacijo.
Nadaljnji razvoj samoupravljanja in družbenega upravljanja v zdravstvenih
zavodih je tesno povezan z novim načinom financiranja zdravstvenih zavodov
in terja večja prizadevanja pri ustvarjanju dohodka ter delitvi dohodka in
osebnega dohodka. Podlaga za tak razvoj pa je poleg smotrnejšega izkoriščanja
materialnih sredstev in boljših oblik organizacije in metod dela predvsem
ustrezna in boljša materialna osnova.
Razprava je tudi nakazala potrebo po uveljavitvi občinskih in medobčinskih
zdravstvenih investicijskih skladov in po nadaljnji dopolnitvi zdravstvenega
varstva kmetijskih proizvajalcev v tistih kategorijah, ki so zdravstveno najbolj
občutljive.
Pri obravnavanju služb na področju socialnega varstva so člani odbora
poudarjali potrebo po njihovem hitrejšem razvoju, ker danes močno zaostajajo
glede na celotni gospodarski in družbeni prispevek. Nedvomno sta hitro spreminjanje strukture prebivalstva in urbanizacija prinesla vrsto problemov, ki
niso preprosti niti lahko rešljivi. Službe socialnega varstva pa so le počasi
sledile razvoju in se preusmerjale od prejšnjih bolj karitativnih nalog k novim
družbenim nalogam v pogojih zaposlitve žene-matere, varstva otrok, rehabilitacije invalidov, oskrbe ostarelih itd. Skrb za človeka v novih pogojih se še ni
odrazila dovolj v delu teh služb zaradi njihove nezadovoljive materialne osnove,
še pomanjkljive organizacije in neustrezne strokovnosti kadrov. Evidenca,
dokumentacija, raziskovalno delo in planiranje so hkrati s strokovnim usposabljanjem kadrov osnovni pogoj za uspešen razvoj služb na tem področju. Odbor
je zato soglašal z besedilom predloga plana, da je nujno pospešeno ustanavljati
centre za socialno delo in jih usposobiti ter vzporedno uvajati in razvijati strokovno socialno delo tudi v drugih družbenih službah in delovnih organizacijah.
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Eden od vzrokov za zaostajanje služb socialnega varstva so skromna
finančna sredstva, ki so bila doslej namenjena za te službe in za njihovo delo.
Zaradi njihove pomembnosti pa bo potrebno v prihodnje dajati vedno več sredstev v te namene, če nočemo ogroziti našega družbenega in gospodarskega
razvoja. Pri tem je treba imeti pred očmi tesno povezanost služb socialnega
varstva z drugimi družbenimi službami, zdravstvom, šolstvom itd., pa tudi z
gospodarstvom in delovnimi organizacijami. Problemi rehabilitacije invalidov,
ostarelih kmetov, varstva otrok, nepreskrbljenih otrok, otrok z duševnimi in
telesnimi motnjami, alkoholikov itd. so problemi, ki jih morajo reševati skupno
s službami socialnega varstva gospodarstvo in delovne organizacije, ali zdravstvena služba, ali šolstvo ali več njih skupaj. Pri reševanju teh problemov ne
more biti vsa odgovornost na službi socialnega varstva, ampak gre tu za sodelovanje in skupno usmerjanje raznih služb, pa tudi njihovih sredstev.
Službe socialnega varstva so vezane na sklade za socialno varstvo družbenopolitičnih skupnosti, ki jih dotira proračun. Ta sredstva nikakor ne zadoščajo
za opravljanje nalog s tega področja. Proučiti bo treba način za povečanje
sredstev teh skladov, pa tudi za pritegovanje drugih virov pri izvrševanju
nalog na področju socialnega varstva.
Drugi vzrok za zaostajanje te službe v preteklosti — premajhna strokovnost kadrov — v zadnjih letih zaradi dotoka novih strokovno usposobljenih
moči ni več tako pereč, čeprav bo treba še nadaljevati s strokovnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov na tem področju. Sedaj gre bolj za to, da
kadre, ki jih imamo, tudi zaposlimo tam, kjer bodo učinkovito vplivali na
napredek službe socialnega varstva.
Odbor je tudi razpravljal o posameznih problemih službe socialnega varstva.
Glede varstva otrok je bil mnenja, da komune ne kažejo pravega razumevanja
za reševanje tega vprašanja. Ko so člani odbora razpravljali o starostnikih in
problemih s tem v zvezi, je odbor sklenil, da bo predlagal zboru, naj to
vprašanje posebej obravnava. Bil je tudi mnenja, da je treba intenzivno proučevati problematiko ostarelih kmetov. Pri razpravi o rehabilitaciji invalidov je
bil poudarjen določen napredek, ki smo ga dosegli na tem področju, določeni
problemi pa še obstajajo pri mirnodobskih vojnih invalidih. Tudi problematiko
rehabilitacije invalidov naj bi zbor na predlog odbora kompleksno obravnaval
na eni svojih prihodnjih sej.
Odbor je razpravljal nadalje še o besedilu predloga plana o socialnem zavarovanju in zaposlovanju delavcev ter predlagal nekatere dopolnitve.
V razpravi o družbenem planu SR Slovenije za leto 1964 je odbor uporabljal planu priloženo dokumentacijo, oceno družbenega razvoja v letu 1963
in poročila o republiških skladih.
V zvezi z investicijami na socialnozdravstvenem področju so bili člani odbora mnenja, da vlaganja iz raznih virov med seboj niso usklajena. Proučiti
bi bilo treba možnosti za usklajevanje teh vlaganj po bančnem sistemu, pa tudi
možnosti, da bi za te namene dosegli ugodnejše pogoje pri najemanju bančnih
kreditov. Sedanji pogoji — kratki roki, visoke obresti itd. — praktično skoraj
onemogočajo, da bi uporabili bančna sredstva pri investicijah.
Pri razporejanju sredstev iz sklada za negospodarske investicije je odbor
sklenil konkretno predlagati, naj se ponovno vnese 50 milijonov din za dokončanje objektov pri Mladinskem naravnem okrevališču Debeli rtič in za
ta znesek zniža postavka »Projekti in študije«.
28
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K predlogu družbenega plana je odbor sprejel tele spremembe in dopolnitve:
1. Na 15. strani naj se v III. poglavju drugega dela (Produktivnost dela
in osebna potrošnja) vnese v tretji vrsti tretjega odstavka 1. točke za besedi
»pri delu« besedilo »z uspešnejšim zdravstvenim varstvom«.
2. Na 20. strani naj se besedilo pod 6. točko (Telesna kultura) prenese
takoj za 2. točko na 18. stran in postane 3. točka. Dosedanja 3. točka postane
4. točka, naslednje točke (do 7.) se prenumerirajo.
3. Besedilo dosedanje 5. točke (Zdravstveno varstvo), ki postane sedaj
6. točka, naj se glasi (novo besedilo je tiskano v kurzivi): »6. Da bi dosegli
skladen razvoj zdravstvene službe in zdravstvenega varstva prebivalstva z
gospodarskim in družbenim razvojem, bi morali v zdravstvu zagotoviti povečanje zmogljivosti predvsem na področju bolnišnične in lekarniške službe,
ki sta zaradi neenakomernega razvoja zaostajali za potrebami, in izboljšati
pogoje za delo zdravstvenih zavodov za osnovno zdravstveno varstvo z njihovo
razširitvijo, obnovo in modernizacijo opreme. Zato se bo v letu 1964 vlagalo
največ sredstev za povečanje zmogljivosti bolnišnic in lekarn, razen tega pa
nadaljevalo z dograditvijo že začetih ambulantno polikliničnih zavodov.
Zdravstveni zavodi, zlasti pa zdravstveni domovi, postaje, dispanzerji, obratne ambulante, šolske poliklinike in drugi zavodi za osnovno zdravstveno
varstvo bi morali še nadalje razvijati preventivne zdravstvene dejavnosti predvsem na področju zdravstvenega varstva žena, otrok, šolske mladine, preprečevanja nesreč pri delu in poklicnih obolenj ter skrbeti za razvoj dispanzerske dejavnosti na področju mentalne higiene, alkoholizma, nevroz, rakastih
in drugih obolenj. V ta namen bo potrebno to službo organizacijsko, strokovno
in kadrovsko krepiti, družb eno-politične skupnosti, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, delovne in druge organizacije pa ji bodo morale zagotoviti
sredstva za njeno delo.
V letu 1964 bo treba delo zdravstvenih centrov razviti v smeri organizacijskega utrjevanja zdravstvene službe in strokovnega proučevanja zdravstvenega stanja, da bi lahko uredili strokovno pomoč zdravstveni službi in družbeno-političnim skupnostim pri usmerjanju zdravstvene politike. V ta namen
bi bilo treba, da družbeno-politične skupnosti zagotovijo potrebna sredstva
in kadre.
Vzporedno s potrebami in nadaljnjim razvojem zdravstvene službe bo treba
skrbeti za povečanje števila vseh zdravstvenih delavcev, za njihovo pravilno
strokovno usmerjanje in nadaljnje izpopolnjevanje z ustreznimi oblikami dopolnilnega izobraževanja.
Pri reševanju zadev, ki so pomembne za zdravstveno varstvo občanov,
bo treba okrepiti sodelovanje družbenih organov socialnega zavarovanja, družbeno-političnih skupnosti in zdravstvenih zavodov, pri čemer bo treba uveljaviti vlogo in pomen zdravstvenih investicijskih skladov.
Zdravstveno varstvo kmetijskih proizvajalcev naj se nadalje dopolnjuje
zlasti glede zdravstvenega varstva otrok, šolske mladine, nosečnic in porodnic.
Da bi se čimbolj učinkovito odstranjevali vzroki okužb in obolenj, bi
morale družbeno-politične dejavnosti dajati sanitarni inšpekciji, zlasti na področju higiene živil in komunalne higiene, vso možno podporo.
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Republika bo za razvoj zdravstva skrbela predvsem s tem, da bo še
nadalje vlagala sredstva za izgradnjo kliničnih bolnišnic in inštitutov medicinske fakultete in s tem zagotavljala pogoje za vzgojo in strokovno rast
zdravstvenih kadrov ter za dvig zdravstvene službe in medicinske znanosti.
Skladno s spremembo načina financiranja zdravstvenih zavodov si bo
treba še nadalje prizadevati za oblikovanje načina formiranja in delitve dohodka ter osebnega dohodka, ki bo spodbudno vplival na prizadevanja za
uvedbo in izpopolnjevanje takih metod dela, ki bodo omogočale izboljšanje
zdravstvene službe, racionalnejše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti in krepitev
strokovnosti dela zdravstvenih kadrov.«
4. Besedilo 7. točke (Socialno varstvo) naj se glasi:
»7. Z dobro organizirano mrežo socialnih služb v družbeno-političnih skupnostih in delovnih organizacijah je treba reševati probleme socialnega varstva
in poglabljati vsestransko skrb za človeka. Zato je nujno pospešeno ustanavljati
centre za socialno delo, ki jih je treba usposobiti, da bodo uspešno opravljali
vse naloge s tega področja. Vzporedno z razvojem centrov bo treba uvajati
in razvijati strokovno socialno delo tudi v drugih družbenih službah in delovnih
organizacijah. V ta namen naj družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije zagotovijo potrebna sredstva v skladu s porastom narodnega dohodka.
Leta 1964 bo treba nadaljevati tudi s strokovnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov na področju socialnega varstva.
Z razvijanjem vseh oblik socialnega varstva, zlasti vzgoje in varstva otrok
in mladine v občinah in krajevnih skupnostih bodo ustvarjeni pogoji za razbremenitev zaposlenih staršev. V ta namen je treba predvsem ustanavljati vse
vrste varstveno-vzgojnih ustanov in pospešiti kategorizacijo otrok, motenih
v duševnem in telesnem razvoju. Utrditi je treba strokovno delo pri obravnavanju otrok in mladine pod družbenim varstvom.
Se nadalje je treba skrbeti za borce NOV in vojaške vojne invalide, ki
zaradi starosti, slabega zdravja in drugih razlogov živijo v slabih razmerah.
Invalidnim osebam naj se omogoči vsestranska rehabilitacija in strokovna
usposobitev za ustrezna delovna mesta. Zato je treba razvijati bazenske centre
ter rehabilitacijske in socialne varstvene institucije.
Krajevne skupnosti naj še nadalje razvijajo servise za opravljanje storitev
občanom, službe socialne pomoči, zlasti servisne službe za strokovno nego in
za še drugo pomoč ostarelim osebam in ustanove ter službe, ki bodo razbremenjevale gospodinjstva ter tako prispevale k zboljšanju blaginje prebivalcev.
Se nadalje bo treba intenzivno proučevati problematiko ostarelih kmetov
in predlagati možnosti za njeno reševanje. Poleg tega je treba razvijati zavode
za varstvo starostnikov.«
5. Besedilo 8. točke (Socialno zavarovanje) naj se spremeni tako, da se
— na koncu prve vrste in v začetku druge vrste drugega odstavka črtajo
besede »v tem letu«;
— na koncu drugega odstavka doda še besedilo:
»Smotrnejša uporaba instrumentov financiranja socialnega zavarovanja
naj bi prispevala k racionalnejšemu trošenju sredstev, stabilizaciji skladov in
uspešnejšemu zdravstvenemu varstvu zavarovancev.«
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6. Pri 9. točki (Zaposlovanje delavcev) naj se v besedilu
— na začetku predzadnje vrste črtata besedi »in pros veti j evan j e«;
— na koncu stavka pa dostavijo besede »in zaposlovanju invalidnih oseb.«
V navedenih predlogih so upoštevane spremembe in dopolnitve, ki jih
je predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na seji
dne 7. decembra 1963. Odbor soglaša tudi s pripombo te komisije, da je protislovje med nalogo v drugem stavku zadnjega odstavka na 4. strani (enaka
formulacija je tudi v šestem odstavku na 16. strani) in pa formulacijo v
drugem odstavku na 23. strani. V končni redakciji družbenega plana naj se
to popravi.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Socialnozdravstvenemu zboru, da v poročilu navedeno mnenje k predlogu družbenega
plana SR Slovenije za leto 1964, ki se odraža v predlogih za spremembe in
dopolnitve besedila, sprejme in ga v razpravi po potrebi dopolni.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Janeza Varla.
St.: 30-10/63
Ljubljana, dne 12. 12. 1963
Poročevalec:
Janez Vari 1. r.

Predsednik:
dr. A d o 1 f D r o 1 c 1. r.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964
Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala predlog družbenega plana
SR Slovenije za 1. 1964 na svojih sejah dne 7. 12. in 21. 12. 1963.
V načelni obravnavi je bilo najprej ugotovljeno, da o družbenem planiranju
in njegovi metodologiji še ni zakonskih predpisov. Zato se je razprava osredotočila na vprašanje, ali fiziognomija predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 tako glede na vsebino kot glede na obliko ustreza vlogi
družbenega plana republike, kakor ta izhaja iz nove ustavne ureditve (26. člen
ustave SFRJ in 124. člen ustave SRS). Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali
niso naloge, ki so določene v predlogu družbenega plana, opredeljene presplošno, in ali jih glede na vlogo plana ne bi bilo treba razčleniti in konkretizirati; pozitivni odgovor naj bi obenem omogočil izpolnjevanje tiste funkcije
Skupščine, ki izhaja iz določbe 16. alinee 134. člena ustave SRS, po kateri Skupščina opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem republiškega družbenega plana.
Komisija je bila o tem osrednjem problemu naslednjega mnenja:
1. Načrtovanje razvoja družbeno-političnih skupnosti se v sistemu socialistične demokracije v osnovi razločuje od državnega administrativno-operativnega planiranja gospodarstva, kakršno je moralo biti uveljavljeno tudi pri
nas v prvem obdobju. Nosilec slednjega je država. Centralni gospodarski plan,
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kot državni zakon, v kvantnih razmerjih določa odnose v produkciji in delitvi;
vsi drugi plani so samo podrobnejši predpisi za izvrševanje centralnega oziroma
ustreznega »višjega« plana. Državni plan kot prisilna politična norma nadomesti
ekonomski zakon. V sistemu socialistične demokracije, kot je fiksiran v naši
novi ustavni ureditvi, je delovni človek, v pogojih osvobojenega dela, neposredni nosilec in hkrati tudi upravljalec družbenih odnosov. Planiranje ne
le gospodarskega, ampak sploh družbenega razvoja v družbeno-političnih skupnostih je sestavni del družbenega samoupravljanja kot osnove in bistva naše
družbenoekonomske in družbeno-politične ureditve; je samo ena izmed funkcij
in hkrati oblik, v katerih delovni ljudje z delovnega mesta navzven uresničujejo samoupravljanje na določenem področju zadev skupnega pomena. Izhajajoč iz osvobojenega dela in interesov človeka na delovnem mestu ter ob
predpostavljeni samoupravnosti delovnih organizacij in družbeno-političnih
skupnosti mora družbeno planiranje sproščati iniciativo proizvajalcev materialnih in duhovnih dobrin ter ustvarjati pogoje, da ta iniciativa ob delovanju
ekonomskih zakonov čimbolj svobodno deluje. Hkrati pa mora preprečevati
absurde delovanja ekonomskega zakona (krize ipd.), ki ga v osnovi omejuje
že sam naš družbenoekonomski sistem, odpravljati stihijske nestabilnosti in
neskladnosti v gospodarskem in družbenem razvoju. Planiranje družbenopolitičnih skupnosti ne nadomešča ekonomskega zakona, ampak je del oziroma
nadaljevanje objektivnih ekonomskih zakonitosti.
Eden od instrumentov takšnega družbenega načrtovanja je družbeni plan
kot akt splošnega usmerjanja. V njem se na podlagi analiz za preteklo obdobje
določa splošna orientacija optimalnega in znotraj usklajenega razvoja družbeno-politične skupnosti (federacije, republike, okraja, občine). Tej vlogi družbenega plana ustreza njegova oblika resolucije. Za uresničitev takšnega predvidevanja se izvajajo ukrepi, in sicer predvsem ekonomskega značaja, pa tudi
normativni in upravni ukrepi, kolikor so dopustni v okviru ustave in zakonov,
in ki so vsi tudi sami sestavni del planskega usmerjanja. Vsaka družbenopolitična skupnost sprejema svoj plan samostojno, seveda v okviru enotnega
družbenoekonomskega sistema in v skladu s splošno orientacijo v planih širših
družbeno-političnih skupnosti, ki izražajo širšo splošno družbeno korist. Specifičnost družbenega plana federacije je v tem, da določa temeljna razmerja v
produkciji in delitvi, ker je Jugoslavija enoten gospodarski prostor; občinski
plan pa je kot orientacija — glede na svojo neposrednost v občini — konkretnejši na posameznih področjih in kot takšen po svoji funkciji tudi bližji
programu v ožjem smislu te besede.
2. Izhajajoč iz teh predpostavk, je komisija prišla do sklepa, da se konkretne naloge v republiki lahko v republiškem družbenem planu pokažejo le
kot splošne. Družbeni plan republike ne more obsegati konkretnih nalog posameznih delovnih organizacij oziroma družbeno-političnih skupnosti, ki vsaka
— kot rečeno — samostojno sprejema svoj plan v omenjenih splošnih okvirih.
Mogoče je sicer splošne naloge razčleniti in podrobneje opredeliti, dokler se
ostane v gornjih mejah ter na tleh predvidevanja oziroma orientacije razvoja
v republiki; v tako določenih okvirih so ostali tudi vsi amandmaji, ki so bili
dani k prvotni redakciji predloga družbenega plana z dne 22. novembra 1964.
Komisija je bila mnenja, da bi še bolj podrobna razčlenitev in konkretizacija
predvidevanj oziroma nalog predstavljala hkrati nevarnost, da bi se praksa
— tako glede samega načrtovanja, kakor tudi glede nadzora nad izvrševanjem
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planov — vrnila k miselnosti in metodam operativnega planiranja, kar pa bi
predstavljalo največjo nevarnost za glavno gibalno silo razvoja, to je za delovanje ekonomskega zakona ter, ob njem, za sproščeno iniciativo delovnih ljudi.
Komisija je bila obenem mnenja, da tudi tako formulirani družbeni plan,
kot je obsežen v prvi oziroma v izpolnjeni redakciji predloga, se pravi kot
prognoza splošnega skladnega razvoja in orientacija na posameznih področjih
(proizvodnja, osebna potrošnja, družbeni standard itd.), ne more biti ovira,
da ne bi Skupščina mogla sproti učinkovito spremljati njegovo izpolnjevanje,
na podlagi analiz vsak čas ugotavljati in oceniti trenutno doseženo stanje ter
podvzeti potrebne splošne ukrepe, da bi se postavljena predvidevanja dosegla
in presegla.
3. Komisija je ugotovila, da so bile njene podrobnejše pripombe k predlogu družbenega plana SR Slovenije z dne 22. 11. 1963, ki so bile sprejete
na njeni seji 7. 12. 1963, večidel upoštevane v novi redakciji predloga plana.
Ima pa še naslednje predloge za spremembe:
1. Na 4. strani: V 5. odstavku v 2. vrsti 3. točke je treba besedilo »je
poglaviten pogoj« stilistično nadomestiti z besedilom »sta poglavitna pogoja«;
2. Na 10. strani: V 2. odstavku v 2. vrsti naj se besedi: »bodo .. . vlagale«
nadomestijo z besedami »naj ... še nadalje vlagajo«. »Bodo« pomeni v splošnem
aktu isto kot »morajo«, kar pa ne bi bilo v skladu s funkcijo družbenega plana
in njegove oblike resolucije;
3. Na 11. strani: V 1. odstavku v 7. vrsti je treba besedo »ustvariti« stilistično nadomestiti z besedami »da se ustvarijo«;
4. Na 18. strani: V 1. odstavku namesto besedila »v prid izboljšanja
plačilne bilance« je stilistično pravilnejše, »da se izboljša plačilna bilanca«;
5. Na 20. strani: V zadnjem odstavku je treba besedo »državljan« nadomestiti z besedo »občan«, ki jo ustava dosledno uporablja v tem smislu;
6. Na 22. strani: V zadnjem odstavku v 2. vrsti je treba namesto besede
»fakulteta« uporabiti izraz »te šole«, ker niso mišljene samo fakultete, in ker
je prvotni uvod tega odstavka že bil v tem smislu popravljen;
7. Na 23. strani: V 1. odstavku v zadnjem stavku naj se za besedo »službe«
postavi pika in izpusti nadaljnje besedilo, ki govori o ustanovitvi skladov za
telesno kulturo. Vprašanje oblik načina financiranja družbenih nalog spada
namreč v samostojno odločanje družbeno-politiene skupnosti, ki to financiranje izvaja po proračunih ali po skladih;
v 5. odstavku: ta odstavek naj se črta, ker so naloge sklada »Borisa
Kidriča« podrobno določene na 32. strani v 3. odstavku;
8. Na 33. strani: V 1. odstavku naj se beseda »knjigoveštvo« nadomesti
z besedo »knjigotrštvo«.
9. Na 34. strani: V 2. odstavku naj se besedilo »k sanaciji že nastalih izgub«
nadomesti z besedilom »k sanaciji delovnih organizacij, ki so imele izgube«.
Sanacija je celotnost organizacijskih, tehničnih, finančnih in drugih ukrepov,
ki se podvzemajo v delovni organizaciji zato, da se izvleče iz težav in usposobi
za normalno rentabilno poslovanje; sanirajo se torej delovne organizacije, ne
pa izgube;
V zadnjem odstavku v 3. vrsti naj se iz razlogov, navedenih v prejšnji
točki, izpusti besedo »izgub«.
Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi predlogi sprememb strinjal.
Komisija je obravnavala tudi mnenje Prosvetno-kulturnega zbora oziroma
njegove predloge za spremembo besedila predloga družbenega plana ter je
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mnenja, da se drugi amamdma ne sklada v celoti z določbo 6. člena zakona
o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in
tiskarske dejavnosti (Ur. 1. SRS, št. 35/63), ki širše postavlja naloge, za katere
se dajejo sredstva sklada.
Glede na vse navedeno, Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog
družbenega plana SR Slovenije v redakciji z dne 18. 12. 1963 in z zgoraj
predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom, ter
predlaga, da ga pristojna zbora Skpuščine SR Slovenije sprejmeta.
Št.: 30-10/63
Ljubljana, 21. 12. 1963
Predsednik:
dr. J o s i p G 1 o b e v n i k 1. r.
PREDLOG SKLEPA
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu družbenega plana
SR Slovenije za leto 1964
Na podlagi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije je
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 20. decembra 1963
obravnaval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 in sprejel
sklep
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
I. Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije soglaša s predloženim
družbenim planom SR Slovenije za leto 1964, ker izraža težnjo po skladnejšem
družbenem razvoju in upošteva potrebo po hitrejšem napredku prosvete, kulture in znanosti kot bistvenem pogoju za materialno in duhovno rast naše
družbe.
Razen tega, da je v predlogu plana posebej obravnavan razvoj prosvete,
kulture in znanosti, se te dejavnosti smotrno povezujejo tudi skozi ves predlog
plana z drugimi, zlasti z gospodarskimi dejavnostmi.
Tako tesno medsebojno povezana obravnava razvoja gospodarstva in področja kulture, prosvete in znanosti je pomembna novost v predlogu družbenega
plana za leto 1964.
Zbor je močno poudaril potrebo po hitrejšem urejanju položaja šol vseh
stopenj, po boljši ureditvi financiranja šol, zlasti potrebo po večjih naložbah
v razvoj in opremo šol, pri čemer se je še posebej zavzel za uresničenje predvidene možnosti za dolgoročno najemanje posojil.
Obenem s tem se je zbor izrekel za pospešeno reformo na vseh šolah in
tesnejšo povezavo reforme z zahtevami in potrebami gospodarstva ter družbenih služb. Pri tem je še posebej poudaril pomen dolgoročnega načrtovanja
glede potreb po kadrih.
Zbor se je v celoti strinjal s predvideno usmeritvijo glede raziskovalnega
dela, ki je vsebovana v planu, ter podprl zahtevo, da so raziskave bistvena
sestavina pri programiranju razvoja vseh dejavnosti, še posebej pa gospodarskih.
Zbor ugotavlja, da daje plan tudi primerne smernice za razvoj na področju kulture; vendarle pa je zaostajanje tega področja še dokajšnje in bi
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bilo treba v prihodnje postopoma zagotoviti več sredstev za dejavnost posameznih delovnih organizacij s tega področja. Predvideti bi bilo treba tudi
večje naložbe za obnovo in gradnjo prostorov za kulturne potrebe, kar naj
bi prav tako kot na drugih področjih omogočilo najemanje dolgoročnejših
posojil.
II. Zbor k prečiščenemu besedilu predloženega družbenega plana nima
več nobenih pomembnejših vsebinskih spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, razen naslednjih dveh:
1. Besedilo prvega odstavke druge točke na strani 21 prečiščenega besedila
predloga plana naj se dopolni z naslednjim stavkom:
»Hkrati je treba izboljšati organizacijo izdajanja učbenikov in izdelave
učU za potrebe šol vseh stopenj.« Zbor namreč meni, da so pri izdajanju
učbenikov in izdelavi učil še precejšnje organizacijske slabosti, zaradi česar
smatra za umestno dopolnitev predloženega besedila družbenega plana.
2. V poglavju »Uporaba sredstev republiških skladov« se besedilo o skladu
SR Slovenije za pospeševanje založništva dopolni tako, da se glasi:
»Sklad SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in
tiskarske, dejavnosti naj z ustrezno delitvijo sredstev utrdi doseženo raven
založniške in časopisne dejavnosti, spodbuja smotrnejše in dolgoročnejše programiranje teh dejavnosti ter vpliva na njih hitrejšo organizacijsko in ekonomsko krepitev. S tem v zvezi naj tudi pospešuje razvoj tiskarstva in knjigotrštva. Upravni odbor sklada naj stremi k temu," da se pri uresničevanju svojih
nalog čim tesneje povezuje z založniškimi in izdajateljskimi sveti delovnih
organizacij in da razvija sodelovanje različnih interesov tako pri programiranju kakor pri financiranju dejavnosti na teh področjih.«
Zbor meni, da bi bilo treba primerneje kot doslej opredeliti naloge
sklada tudi v predlogu družbenega plana, čeprav je Izvršni svet v skladu z
zakonom o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti sprejel predpis o osnovah in merilih za delitev
sredstev imenovanega sklada.
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z obema amadmajema.

PREDLOG SKLEPA
o stališčih in mnenju Socalno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana
SR Slovenije za leto 1964
Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave SR Slovenije je
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 19. decembra
1963 obravnaval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 in sprejel
sklep
o stališčih in mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega
plana SR Slovenije za leto 1964
I. Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 v skladu s stanjem in potrebami
na socialnozdravstvenem področju.
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II. Zbor ocenjuje, da je pravilno prizadevanje v predlogu družbenega
plana za povezovanje gospodarskih in družbenih dejavnosti. Razprava je tudi
pokazala nujnost sodelovanja in usklajevanja dejavnosti vseh družbenih služb,
zlasti še zdravstva in socialnega varstva.
Realna ocena sedanjega stanja pravilno usmerja družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije, naj si za nemoten nadaljnji razvoj prizadevajo,
da povečajo materialna sredstva in ustrezne kadre na teh področjih. Povečanje
zmogljivosti na področju bolnišnične in lekarniške službe, razširitev, obnova
in modernizacija opreme zavodov za osnovno zdravstveno varstvo, okrepitv
preventivne zdravstvene službe, razvijanje dejavnosti zdravstvenih centrov,
uveljavitev zdravstvenih investicijskih skladov, preorientacija služb socialnega
varstva v skladu z novimi pogoji dela, sistematično reševanje problemov vzgoje
in varstva otrok, vprašanje starostnikov, vključno s problematiko ostarelih
kmetov — vse to so zadeve, ki jih družbeni plan pravilno določa in nakazuje
načine in možnosti za njihovo reševanje. Hkrati s tem pa predlog plana tudi
obravnava pereča vprašanja financiranja v teh službah in njihovo pomanjkljivo
kadrovsko zasedbo.
III. Zbor je opozoril na potrebo po pospešeni dograditvi infekcijskega
centra za vso republiko in objektov Mladinskega naravnega okrevališča
Debeli rtič.

PREDLOG ZAKONA
o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije
1. člen
Družbeni investicijski sklad SR Slovenije se odpravi.
Sredstva, ki po veljavnih predpisih pripadajo odpravljenemu skladu, se
vodijo na posebnem računu SR Slovenije pri Narodni banki.
2. člen
Sredstva iz drugega odstavka prejšnjega člena uporablja SR Slovenija
tako, da jih daje v obliki kredita poslovnim bankam kot sredstva za kreditiranje investicij.
3. člen
Poslovne banke uporabljajo sredstva, ki jih po tem zakonu dobijo kot
kredit za financiranje investicij, po načelih bančnega kreditiranja v skladu s
smernicami družbenega plana SR Slovenije in v skladu z načeli ekonomičnosti
in rentabilnosti vlaganj.
4. člen
Skupščina SR Slovenije določi vsako leto z zakonom višino sredstev, ki
se od skupnih razpoložljivih sredstev iz 1. člena dajo kot kredit za kreditiranje
investicij posameznim poslovnim bankam.
Z zakonom iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi namen uporabe
sredstev.
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Pogoji glede obrestne mere in roka vračila sredstev, ki jih da republika
kot kredit poslovnim bankam, se določijo s pogodbo, ki jo sklene za republiko
republiški sekretar za finance s pritrditvijo Izvršnega sveta.
6. člen
Kadar zahtevajo splošni interesi, določeni z republiškim družbenim planom,
z zakonom ali z drugim na podlagi zakona izdanim predpisom, lahko poslovna
banka pri kreditiranju določenih investicij odstopi od splošnih pogojev in
načina bančnega kreditiranja. S posebno pogodbo med banko in republiko se
določijo pogoji in obveznosti kreditiranja takih investicij.
V imenu republike sklene z banko pogodbo po prejšnjem odstavku republiški sekretar za finance.
7. člen
Sredstva, pravice in obveznosti odpravljenega družbenega investicijskega
sklada SR Slovenije, ki jih za dan 31. 12. 1963 izkazuje zaključni račun sklada
za leto 1963, preidejo na splošno gospodarsko banko SRS.
Zaključni račun sklada za leto 1963 mora biti predložen Skupščini SRS
v potrditev do konca marca 1964.
8. člen
Sredstva sklada iz prejšnjega člena preidejo na Splošno gospodarsko banko
SRS kot kredit. Izjemoma se lahko z aktom Skupščine SR Slovenije o potrditvi
zaključnega računa sklada za leto 1963 določi drugačna ureditev glede posameznih terjatev odpravljenega sklada, ki bi jih banka ne mogla prevzeti
kot kredit.
9. člen
Ta zakon začne veljati s 1. januarjem 1964.
OBRAZLOŽITEV
Zvezni izvršni svet je predložil Zvezni skupščini predlog zakona o uporabi
zveznih sredstev za investicije v gospodarstvu. Po tem predlogu se ukine splošni
investicijski sklad, zvezna sredstva za investicije v gospodarstvu pa se prenesejo v specializirane banke. Tak predlog je v skladu z načeli nove ustave,
ki postavlja kot osnovne nosilce razširjene reprodukcije delovne organizacije ob
vse širšem združevanju sredstev in uveljavljanju bank na področju financiranja
investicij. Po predlogu tega zakona je dano tudi republikam, okrajem in občinam pooblastilo, da odpravijo svoje investicijske sklade in njihova sredstva
prenesejo na poslovne banke.
SR Slovenija je že v letih 1962 in 1963 prenesla upravljanje s sredstvi republiškega investicijskega sklada na Splošno gospodarsko banko SRS in njen
upravni odbor. Ta je odobravala kredite iz razpoložljivih sredstev sklada po
smernicah družbenega plana in ustreznih odlokov skupščine.
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Ukinitev republiškega investicijskega sklada, ki je predlagana k predlogu
zakona, pomeni nadaljnji korak k uveljavljanju poslovnih bank in bančnih
kriterijev pri financiranju investicij.
Sredstva republiškega investicijskega sklada naj bi se po predlogu prenesla
na SGB po zaključnem računu na dan 31. 12. 1963. Računamo, da bo s tem
prenesenih na SGB okoli 42,5 milijarde din sredstev, ki pa so praktično že
v celoti plasirana kot krediti gospodarstva. To velja tudi za predvidena prosta
sredstva sklada, ki bodo znašala ob koncu leta 1963 okoli 2,6 milijarde dinarjev
in predstavljajo dejansko le neizkoriščene tranše odobrenih kreditov iz leta 1963.
S prenosom navedenih sredstev na SGB se bo njen kreditni potencial v letu
1964 povečal, čeprav se razpoložljiva sredstva za nove investicije ne bodo
bistveno povečala. Tudi prenos republiških sredstev za investicije v letu 1964 na
SGB še ne bo bistveno vplival na povečanje razpoložljivih prostih sredstev
banke za nove investicije, ker bo glede na potrebe razvoja tistih dejavnosti, ki
še ne prenesejo običajnih pogojev kreditiranja iz bančnih sredstev (kmetijstvo,
promet, turizem, družbeni standard), potrebno v tem letu še vedno s posebnim
zakonom usmeriti znaten del teh sredstev. Prav zaradi tega je v predlogu zakona
tudi predvideno, da se s posebno pogodbo lahko določijo ugodnejši pogoji za
kreditiranje razvoja posameznih dejavnosti.
Republiška sredstva za investicije v gospodarstvu v letu 1964 bodo znašala
okoli 18,6 milijarde. Od tega naj bi se usmerilo v nove investicije okoli 11,7
milijarde, ostala sredstva pa bi banka uporabila za kritje obveznosti sklada iz
preteklih let in za kreditiranje industrije v skladu z njeno kreditno politiko.
Sredstva, ki bodo na ta način ostala SGB iz republiških sredstev za druge
investicije, ne bodo občutno povečala njenega potenciala. Zato ostane v letu 1964
še vedno kot prioritetna naloga banke združevanje prostih denarnih sredstev
delovnih organizacij. Le tako bo banka lahko zagotovila realizacijo tistih investicij, ki so splošnega pomena za razvoj republike. Pri tem pa bo lahko v
določeni meri izravnavala morebitne primanjkljaje dolgoročnih sredstev s prenesenimi republiškimi sredstvi za investicije. V naslednjih letih pa bo potrebno
zagotoviti, da se republiška sredstva za investicije, ki bodo prenesena na SGB,
vse bolj zlivajo v enotna bančna sredstva za financiranje investicij ob širšem
uveljavljanju načel kreditiranja iz bančnih sredstev.
Da bi banka v čimvečji meri upoštevala načela ekonomičnosti in rentabilnosti vlaganj iz prenesenih sredstev, je v predlogu zakona predvideno, da se
dajejo republiška investicijska sredstva banki kot kredit. Izjema naj bi se dopustila le ob prenosu sedanjih sredstev sklada po zaključnem računu sklada za
leto 1963, ker je verjetno, da obstajajo tudi take terjatve sedanjega sklada, ki
so dubiozne ali celo neizterljive.
Z ukinitvijo splošnega investicijskega sklada in predlagano ukinitvijo republiškega investicijskega sklada pa še ne bo v celoti dosežen cilj, to je širše
uveljavljanje bank in bančnih meril pri financiranju investicij. Zato bi bilo
potrebno priporočiti tudi občinam in okrajem, da tudi ti ukinejo svoje družbene
investicijske sklade in jih prenesejo v upravljanje poslovnim bankam.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za družbeni plan in finance
POROČILO
k predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije
Odbor je na seji dne 17. decembra 1963 razpravljal o predlogu zakona o
odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Odbor se z ukinitvijo republiškega investicijskega sklada strinja. Ukinitev
tega sklada je le razvojna stopnja v procesu prilagajanja kreditnega sistema
pogojem gospodarjenja, na katerih temelji naš gospodarski sistem.
Zato je nujno, da tudi kreditiranje investicij speljemo po mehanizmu, ki
zaradi svoje funkcije v gospodarskem procesu sam po sebi zagotavlja, da bo
tudi pri kreditiranju investicij omogočeno uveljavljanje gospodarskih zakonitosti. Nosilec kreditiranja investicij mora zato postati banka. S predloženim
zakonom omogočamo, da se ta cilj doseže.
S tem, da republika ukinja svoj družbeni investicijski sklad, pa se seveda
republika ne more in ne sme odpovedati svoji vlogi usmerjanja gospodarskega
razvoja. Sredstva, ki so jih gospodarske organizacije doslej vplačevale v ta
sklad, bodo plačevale tudi še naprej. Republika bo še nadalje razpolagala z
določenimi sredstvi ter se tako pojavljala kot ekonomski činitelj pri usmerjanju
gospodarstva. V temelju se menja le način, kako bo skušala te cilje doseči.
Ce postavljamo zahtevo, da postane močnejši ekonomski činitelj pri usmerjanju
gospodarskega razvoja, mora pri tem uporabljati metode, po katerih gospodarstvo posluje. Ukinitev investicijskega sklada je tako nujna pot, da bo republika učinkoviteje intervenirala v gospodarstvu v skladu z gospodarskimi zakonitostmi.
Glede na to, da je podoben ukrep predložen s strani Zveznega izvršnega
sveta tudi Skupščini SFRJ v pogledu OIF, se odbor pridružuje stališču Izvršnega
sveta SR Slovenije, naj bi tudi občine in okraji čimprej ukinili svoje družbene
investicijske sklade ter prenesli ta sredstva na poslovne banke.
V razpravi o podrobnostih odbor k predlogu zakona ni imel predlogov za
spremembe ali dopolnitve.
O tem zakonskem predlogu pa je razpravljal tudi odbor za splošna gospodarska vprašanja Republiškega zbora, ki je predlog v načelu sprejel, predlaga
pa manjšo dopolnitev v 3. členu. Po njegovem predlogu naj bi se v 3. členu
v predzadnji vrsti za besedo »ekonomičnost« črtala besedica »in« ter mesto nje
vstavila vejica, za besedo »rentabilnost« pa dodali besedi »in racionalnosti«.
Tega predloga pa odbor ni sprejel, ker smatra, da taka dopolnitev ni potrebna in
ne prispeva k večji jasnosti tega zakonitega določila, lahko pa bi privedla celo do
napačnih tolmačenj.
Odbor zato predlaga Republiškemu zboru, da predloženi zakon sprejme v
besedilu, kakor ga je predložil Izvršni svet.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ludvika Goloba.
Št.: 4023-2/63
Ljubljana, 20. 12. 1963
Predsednik:
Miran Košmelj 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
GOSPODARSKI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. decembra 1963 obravnaval predlog
zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije in ga soglasno
sprejel.
Pri obravnavi predloga zakona je odbor poudaril zlasti dve načeli: prvo, da
mora biti tudi pri kreditiranju investicij omogočeno uveljavljanje gospodarskih
zakonitosti, ki so temelj našega gospodarskega razvoja, in drugo, da se republika
kljub temu ne sme in ne more odpovedati nalogi, da usmerja ta razvoj.
Obe načeli sta v predlogu zakona usklajeni. Z odpravo družbenega investicijskega sklada bodo z investicijskimi sredstvi razpolagale banke in bo tako
doseženo nadaljnje prilagajanje denarnega in bančnega sistema načelom, na
katerih temelji vse naše gospodarstvo. Kljub temu pa bo republika še nadalje
uporabljala ta sredstva in jih dajala v obliki kredita bankam kot sredstva za
kreditiranje investicij in š tem ohranila svojo vlogo usmerjevalca. Na ta način
bo republika lahko celo učinkoviteje vplivala na gospodarstvo in njegovo dejavnost.
Odbor ni sprejel k besedilu posameznih členov predlogov za spremembe
in dopolnitve in zato predlaga Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona
brez sprememb.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Tomaža Tomažiča.
Št: 4023-2/63
Ljubljana, 16. 12. 1963
Poročevalec:
Tomaž Tomažič

Predsednik:
Milan Spolar 1. r.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije
Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 21. 12. 1963 obravnavala
predlog zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada.
Komisija je sprejela naslednje amandmaje:
V 1. členu se v 2. odstavku v 1. vrsti beseda »veljavnih« kot nepotrebna črta.
V 2. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz drugega odstavka prejšnjega člena daje SR Slovenija v obliki
kredita poslovnim bankam kot sredstva za kreditiranje investicij.«
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V 5. členu še začetek besedila spremeni tako, da se glasi:
»Obrestna mera in roki vračila .. .«
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 1964.«
S predlaganimi spremembami se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal.
Komisija je mnenja, da je predlog zakona z gornjimi amandmaji v skladu
z ustavo in s pravnim sistemom. Predlaga, da pristojna zbora Skupščine SR Slovenije predlog zakona sprejmeta.
Št.: 4023-2/63
Ljubljana, 21. 12. 1963
Predsednik:
dr. Josip Globevnik 1. r.
PREDLOG ZAKONA
o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij v letu 1964
1. člen
Sredstva, ki po veljavnih predpisih pripadajo v letu 1964 odpravljenemu
družbenemu investicijskemu skladu SR Slovenije, se dajo kot kredit Splošni
gospodarski banki SRS za financiranje investicij za naslednje namene:
a) za izpolnitev obveznosti, sklenjenih na račun odpravljenega investicijskega sklada SRS do 31. 12. 1963;
b) za kredite v nove investicije v skladu s smernicami družbenega plana
SRS za leto 1964 v naslednjih zneskih:
— na področju kmetijstva
2,0 milijardi din
— na področju prometa
7,5 milijarde din
— na področju turizma
1,5 milijarde din
— za negospodarske investicije
1,0 milijarda din
c) ostanek sredstev uporabi Splošna gospodarska banka SRS za investicije
v skladu s smernicami družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 ter po
načelih bančnega kreditiranja.
2. člen
Ta zakon začne veljati s 1. januarjem 1964.
OBRAZLOŽITEV
Po 2. členu predloga zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada
SR Slovenije dodeljuje republika poslovnim bankam v obliki kredita dodatna
sredstva iz republiških sredstev za investicije v gospodarstvu. Po 3. členu predloga tega zakona pa določi Skupščina SRS vsako leto z zakonom višino sredstev,
ki se uporabijo za investicije.
Skupna razpoložljiva sredstva odpravljenega družbenega investicijskega
sklada SRS bodo znašala v letu 1964 okoli 18,6 milijarde dinarjev. Ta sredstva
naj bi se po predlogu zakona prenesla na Splošno gospodarsko banko SRS kot
kredit.
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Po predlogu zakona se del sredstev, ki se prenesejo kot kredit na Splošno
gospodarsko banko SRS, usmerja za potrebe razvoja tistih dejavnosti, ki zaradi
nizke akumulativnosti še ne prenesejo pogojev kreditiranja iz bančnih sredstev. To velja predvsem za področje kmetijstva, prometa in turizma, ki naj bi
se jim s tem omogočil skladen razvoj z razvojem celotnega gospodarstva. Prav
tako bi se z dodatnimi sredstvi, ki so predvidena kot kredit za financiranje
negospodarskih investicij, omogočilo uspešnejše reševanje problemov na področju družbenih služb.
Naloga povečanja kmetijske proizvodnje, zlasti pa bolj množično uvajanje
kmetijskih proizvodov za tržišče, zahteva razširitev proizvodnje tako na področju: vrtnarstva, proizvodnje krme in drugih kmetijskih proizvodov. Realizacijo teh nalog bodo omogočila tudi sredstva, ki naj bi jih banka po tem predlogu
uporabila za investicije v kmetijstvu.
Zaostajanje razvoja prometnih dejavnosti za potrebami gospodarstva narekuje že v letu 1964 večje naložbe za povečanje zmogljivosti na tem področju.
Predvidena sredstva bi se uporabila za gradnjo in rekonstrukcijo cest, za nadaljevanje del v pristanišču Koper, za elektrifikacijo železnice Ljubljana—Jesenice, za dokončanje del na letališču Brniki in za pričetek gradnje proge, ki bo
povezala Koper z železniškim omrežjem.
Sredstva, predvidena za potrebe turizma, se bodo uporabila za usposobitev
novih kapacitet in za dokončanje začetih gradenj v pomembnejših turističnih
krajih. S tem bo ustvarjena osnova za predvideno povečanje turizma, zlasti
inozemskega.
Sredstva, namenjena za negospodarske investicije, bodo uporabljena predvsem za potrebe Trga revolucije in za razširitev radio-televizijskega omrežja.
Pri dajanju posojil iz sredstev, ki se prenesejo kot kredit na splošno gospodarsko banko, naj bi banka v večji meri kot doslej upoštevala tudi potrebe
po sredstvih za raziskovalna dela in za izobraževanje kadrov, ki so potrebni v
zvezi z novimi investicijami.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za družbeni plan in finance
POROČILO
k predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij
v letu 1964
Na seji dne 17. decembra je odbor za družbeni plan in finance Republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije obravnaval predlog zakona o usmeritvi sredstev
SR Slovenije za financiranje investicij v letu 1964, ki ga je Skupščini predložil
Izvršni svet.
Odbor ugotavlja, da je nastala potreba, da republika s posebnim zakonom
usmerja sredstva za financiranje investicij zato, ker je ukinila svoj družbeni
investicijski sklad. Zato se s takim načinom usmerjanja investicij strinja. Hkrati
pa odbor ugotavlja, da je usmeritev sredstev, kakor jo določa predloženi predlog
zakona, v skladu s smernicami družbenega plana SR Slovenije za leto 1964.
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V razpravi o podrobnostih odbor ni imel predlogov za spremembe ali
dopolnitve predloga zakona.
Predlog zakona je obravnaval tudi odbor za splošna gospodarska vprašanja,
ki se s predlogom zakona prav tako strinja in nima predlogov za spremembe
ali dopolnitve.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ludvika Goloba.
Št.: 403-5/63
Ljubljana, 20. 12. 1963
Predsednik:
Miran Košmelj 1. r.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
GOSPODARSKI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij
v letu 1964
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. decembra 1963 obravnaval predlog
zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij v letu 1963.
Predlog zakona pomeni izvajanje načela, da se republika uveljavlja kot
usmerjevalec gospodarskega razvoja tudi po odpravi republiškega družbenega
investicijskega sklada. S predlaganim usmerjanjem sredstev v letu 1964 je
odbor soglašal.
Zato predlaga odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona.
Št.: 403-5/63
Ljubljana, 16. decembra 1963
Poročevalec:
Tomaž Tomažič 1. r

Predsednik:
Milan Špolar 1. r,
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij
v letu 1964
Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 21. 12. 1963 obravnavala
predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij
za leto 1964.
Komisija je sprejela naslednje amandmaje:
V 1. členu se v 1. odstavku v 1. vrsti beseda »veljavnih« kot nepotrebna črta.
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 1964.-«
Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi amandmaji strinjal.
Komisija je mnenja, da je predlog zakona z gornjima amandmajema v
skladu z ustavo in s pravnim sistemom. Predlaga, da pristojna zbora Skupščine
SR Slovenije predlog zakona sprejmeta.
Št.: 403-5/63
Ljubljana, 21. 12. 1963
Predsednik:
dr. Josip Globevnik 1. r.
PREDLOG ZAKONA
o vodnem skladu SR Slovenije
1. člen
Ustanovi se vodni sklad SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sredstva sklada se uporabljajo za tele namene: za dela pri urejanju voda
in vodnega režima; za graditev, vzdrževanje in obnavljanje regulacijskih in
melioracijskih naprav; za urejanje hudournikov; za oskrbo z vodo; za odvajanje in čiščenje odpadnih vod; za proučevanje vodnogospodarskih vprašanj;
za raziskovanje v zvezi z uporabo ali izkoriščanjem vode in za varstvo zoper
poplave; za službo vodenja vodne knjige in potrebnih katastrov (kakovosti
vode, melioracij, regulacij in podobno).
3. člen
Sklad je pravna oseba.
Statut sklada potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. S statutom se
določita organizacija in način poslovanja sklada.
29
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4. člen

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje Izvršni svet SR Slovenije za
dobo dveh let.
Upravni odbor sklada upravlja zlasti naslednje zadeve:
1. sprejema statut sklada,
2. sprejema program del,
3. sprejema finančni načrt sklada,
4. odloča o dajanju sredstev iz sklada v okviru finančnega načrta in
programa,
5. najema kredite,
6. spremlja izvrševanje del, za katera so dana sredstva sklada, in nadzoruje
uporabo sredstev,
7. sprejema zaključni račun sklada,
8. opravlja druge zadeve v zvezi z upravljanjem sklada.
5. člen
Sredstva sklada so:
1. odškodnine, ki jih plačujejo industrijske in rudarske gospodarske organizacije za uporabo ali izkoriščanje vode po zveznih predpisih;
2. prispevki iz republiškega proračuna;
3. anuitete od kreditov, ki se dajejo iz sklada proti povračilu;
4. krediti, ki jih najame sklad, in drugi dohodki.
6. člen
Sredstva sklada se dajejo organizacijam, ki izvršujejo naloge iz 2. člena
tega zakona, kot kredit, lahko pa, v skladu & statutom sklada, tudi brez
povračila.
Upravni odbor razpolaga s sredstvi sklada v skladu z družbenim planom in
s smernicami Izvršnega sveta.
7. člen
Dohodki in izdatki sklada se določijo za vsako leto s finančnim načrtom.
Finančni načrt sprejema skladno s programom del upravni odbor sklada.
Neizkoriščena sredstva sklada iz prejšnjega leta se prenesejo kot dohodki
sklada v naslednje leto.
8. člen
Odredbodajalec za izvršitev finančnega načrta sklada je predsednik upravnega odbora sklada oziroma član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor.
9. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
Določbe glede oblikovanja in uporabe sredstev sklada se uporabljajo od
1. januarja 1963.
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OBRAZLOŽITEV

Dne 4. julija 1963 je bil uveljavljen zvezni odlok o odškodninah, ki jih
plačujejo industrijske in rudarske gospodarske organizacije za uporabo ali
izkoriščanje vode v letu 1963 (Uradni list SFRJ, št. 25-373/63). Ta odlok določa,
da se plačujejo te odškodnine na poseben račun pri službi družbenega knjigovodstva pri republiški centrali Narodne banke SFRJ in da se smejo prenesti
v republiški vodni sklad le, če vloži republika v letu 1963 v ta sklad najmanj
toliko sredstev, kolikor jih je zagotovila skladu v letu 1962.
Naša republika sedaj nima posebnega republiškega vodnega sklada. Tak
sklad je bil sicer v letu 1955 ustanovljen, toda izza tega leta je bila izvršena
vse večja decentralizacija financiranja vodnogospodarskih del, nakar je bil v
letu 1961 ta republiški vodni sklad odpravljen. Zato je Izvršni svet težil k
takemu načinu tega financiranja, ki bi ne zahteval ponovne ustanovitve republiškega vodnega sklada.
Z uveljavitvijo navedenega zveznega odloka pa je postala ustanovitev
republiškega vodnega sklada spet aktualna. To pa zato, ker Zvezni sekretariat
za finance ter Zvezni sekretariat za zakonodajo in organizacijo vztrajata na
tem, da je republiški vodni sklad pogoj za uporabo sredstev po navedenemzveznem odloku in da je v ta namen potrebno, da republika ustanovi ta sklad.
Glede na povedano je torej treba ustanoviti republiški vodni sklad. Spričo
tega, da so njegova finančna sredstva namenjena predvsem vodnim skupnostim,
ki so pravkar v izredno slabem finančnem položaju, je uveljavitev osnutka
nujna in ie ne gre odlagati.
V letu 1963 se za republiški vodni sklad pričakujejo naslednja sredstva:
(v milijonih din):
odškodnine
odškodnine
odškodnine
odškodnine

od
od
od
od

hidroelektrarn
termoelektrarn
industrije in rudarstva
drugih interesentov do

.

144:
39;
345
20

.
skupaj

.

.

.

548

Z republiškim proračunom že zagotovljena sredstva v letu 1963, ki naj se
vključijo v vodni sklad, znašajo (v milijonih din):
RSKG — obveznosti za regulacije
RSKG — študij vodnogospodarskih osnov
regres za stroške vodnega gospodarstva

42:
48
80
skupaj

.

.

.

170

s čimer je izpolnjen pogoj zveznega predpisa.
Pripomniti je treba, da so vsa ta republiška sredstva že pogodbeno vezana
ter deloma tudi že porabljena.
Vodnim skupnostim ostanejo še sredstva iz vodnih prispevkov od površin,
branjenih zoper vodo. Po podatkih vodnih skupnosti je mogoče za leto 1963
računati s 376 milijoni din teh sredstev. Celotna razpoložljiva sredstva za vodno
gospodarstvo bodo znašala okrog 1100 milijonov din, kar je občutno manj kot
29»
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prejšnja leta, ko so vodne skupnosti zbrale 2 do 3 milijarde letno neposredno
od gospodarskih organizacij in občin; sklad pa tedaj ni obstajal.
Da se zagotovi smotrna uporaba vseh sredstev iz republiškega proračuna,
namenjenih za vodno gospodarstvo, naj bi se vložilo v republiški sklad vseh
170 milijonov din, ki so omenjeni zgoraj.
Vodni sklad SR Slovenije naj bi bil po osnutku zakona pravna oseba, ki
bi lahko najemal tudi kredite.
Program del in finančni načrt sklada sprejema upravni odbor sklada.
Osnutek zakona je usklajen s pripombami Republiškega sekretariata za
zakonodajo in organizacijo, Republiškega sekretariata za proračun in občo
upravo, Republiškega sekretariata za finance in Republiškega sekretariata za
splošne gospodarske zadeve. Zlasti so upoštevane tudi vse pripombe, ki jih je
dal k osnutku zakona Izvršni svet na svoji 14. seji z dne 8. 11. 1963.
Predlagamo, da se osnutek zakona sprejme in predloži nato Skupščini
SR Slovenije.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji 5. redni seji dne 16. 12. 1963 obravnaval predlog zakona
o vodnem skladu SR Slovenije.
Predlagani zakon o vodnem skladu SR Slovenije urejuje v skladu z ustreznim zveznim odlokom (Uradni list SFRJ, št. 25-373/63) financiranje dejavnosti
vodnih skupnosti.
Odbor je predlog zakona v načelu sprejel.
V razpravi o podrobnostih pa je sprejel spremembo 1. odstavka člena 9 citiranega zakonskega predloga in sicer tako, da se sedaj glasi:
»Ta zakon začne veljati z objavo v Uradnem listu SR Slovenije.«
O predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije so razpravljali še: Odbor
za organizacijsko-politična vprašanja, odbor za industrijo in promet in odbor
za proračun Republiškega zbora ter ga brez pripomb sprejeli.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Republiškemu zboru, da predlog
zakona s predlagano spremembo sprejme.
Za poročevalca je odbor določil poslanca tov. Katico Kozel.
Št.: 4024-1/63
Ljubljana, 17. 12. 1963
Poročevalec:
Katica Kozel 1. r.

Predsednik:
Franc Lubej 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
GOSPODARSKI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
je na seji dne 16. decembra 1963 obravnaval predlog zakona o vodnem skladu
SR Slovenije.
Glede na potrebo po ustanovitvi tega sklada, ki je pogoj za uporabo sredstev po zveznem odloku o odškodninah, ki jih plačujejo industrijske in rudarske
gospodarske organizacije za uporabo ali izkoriščanje vode v letu 1963, je odbor
soglašal s predlaganim zakonom. Ta vidik je prevladal nad pomisleki, da je
treba težiti k vedno večji decentralizaciji financiranja vodnogospodarskih del.
V zvezi s predlogom zakona je odbor razpravljal tudi o nadomestilu za izpad
sredstev.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o vodnem skladu SR Slovenije.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Tomaža Tomažiča.
Št.: 4024-1/63
Ljubljana, 16. decembra 1963
Poročevalec:
Predsednik:
Tomaž Tomažičl. r.
Milan Spolarl. r.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o vodnem skladu SR Slovenije
Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 21. 12. 1963 obravnavala
predlog zakona o vodnem skladu SR Slovenije, z amandmajem k 9. členu, ki
je bil sprejet na seji odbora Republiškega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Ker je, kot ugotavljajo zvezni organi, obstoj republiškega sklada pogoj za
uporabo sredstev po zveznem odloku o odškodninah, ki jih plačujejo industrijske in rudarske gospodarske organizacije za uporabo ali izkoriščanje vode
v letu 1963 (Ur. 1. SFRJ, št. 25/63), je Komisija obravnavala le posamezne določbe zakonskega predloga. Komisija se je z njimi strinjala, z izjemo drugega
odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena, pri katerih predlaga naslednje
spremembe:
1. Besedilo 2. odstavka 3. člena predloga zakona naj se spremeni tako, da
se glasi:
»•Statut sklada potrdi Skupščina SR Slovenije. S statutom sklada se določita
organizacija sklada in način njegovega upravljanja.«
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Vprašanje upravljanja republiških družbenih skladov je že bilo obravnavano ob sprejemu zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške,
časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti (Ur. 1. SRS, št. 35/63) Prevladalo
je stališče, naj se vprašanje uskladitve določb zakonov o skladih, ki se nanaša
na njihovo upravljanje, reši ob splošni reviziji teh zakonov zaradi uskladitve
z novo ustavo, ki po zakonu o izvedbi ustave (11. člen) dotlej še veljajo, četudi
ne bi bili v skladu z ustavo. Takšna rešitev, po mnenju Komisije, ni mogoča
v primeru zakona o vodnem skladu, ker se ta zakon sprejema že po uveljavitvi nove ustave in mora biti z njo v skladu.
Po določbi 48. člena SRS se družbeni skladi upravljajo po načelih družbenega upravljanja, organe in način upravljanja sklada določa v skladu z zakonom
statut sklada. Z izjemo skladov, s katerimi neposredno razpolaga Izvršni svet
(15. alinea 186. člena ustave SRS) kot je npr. republiška proračunska rezerva,
so republiški skladi družbeni skladi ter bo spadal med nje tudi vodni sklad.
Bistvo družbenega upravljanja je v tem, da sklad upravljajo interesenti, se
pravi organ, ki je sestavljen izmed članov, ki jih vanj imenuje družbeno-politična skupnost, in članov, ki jih delegirajo ali predlagajo v imenovanje organizacije s prizadetega območja. Druga značilnost družbenega samoupravljanja je
v tem, da organizacijo in način upravljanja sklada, in ne samo poslovanja
organov sklada, določa sam statut sklada, in sicer v skladu z zakonom. Zato
statut sklada po mnenju Komisije v nobenem primeru ne more biti le organizacijski in tehnični predpis, ampak se z njimi izvrši tudi konkretizacija nalog
sklada in zlasti določi način uporabe njegovih sredstev, ki se lahko dajejo tudi
brez povračila (6. člen predloga). To pa ni le tehnika, ampak vprašanje samostojne politike organa sklada. Će zakon zahteva k statutu sklada, se pravi k
politiki njegovega organa, soglasje družbeno-politične skupnosti, potem lahko
da takšno soglasje le tisti njen organ, ki določa politiko te skupnosti na ustreznem področju. Ta organ pa je Skupščina. Zato je zaradi uskladitve določbe
2. odstavka 3. člena predloga zakona z določbo 48. člena republiške ustave
potrebna sprememba besedila v predlaganem smislu.
2. V besedilu prvega odstavka 4. člena predloga zakona se besede: »Izvršni
svet SR Slovenije« nadomestijo z besedami: »Skupščina SR Slovenije«.
Imenovanje upravnega odbora republiškega družbenega sklada je po
mnenju Komisije eden izmed instrumentov v zvezi z določanjem politike pri
izvrševanju funkcij sklada. Ker politiko uporabe sredstev na ustreznem področju določa Skupščina, bi morala biti v njeni pristojnosti tudi pravica imenovanja upravnega odbora sklada, če tega imenuje organ družbeno-politične skupnosti.
Ker uvodoma omenjeni zvezni odlok ureja režim planiranja odškodnin za
uporabo vode za celo leto 1963, predlog zakona pa mora pričeti veljati vsaj do
konca leta 1963, če naj se njegove določbe uporabljajo od 1. januarja 1963 dalje,
obstoji po mnenju Komisije posebno utemeljen razlog v smislu drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije za to, da začne veljati zakon v roku,
krajšem kot 8 dni po objavi.
Glede na vse to komisija ugotavlja, da je predlog zakona z gornjimi amandmaji v skladu z ustavo in s pravnim sistemom, ter predlaga, da ga pristojna
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
Predsednik:
dr. Josip Globevnik 1. r.
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PREDLOG ZAKONA
*
o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih
skupnosti
1. člen
Iz skupnih virov dohodkov družbeno-političnih skupnosti, doseženih na
območju okraja, pripada:
okraju
okraju
okraju
okraju

Celje
Koper
.
Ljubljana
Maribor

.
.

. .
. -

.

.

54 °/o
... 68®/o
50 ®/o
. . 56°/o

2. člen
V enakem odstotku, kot je določeno v 1. členu, gre okrajem tudi udeležba
na tistem delu sodnih taks, ki pripada proračunom.
3. člen
Občinam pripada najmanj 28 °/o iz skupnih virov dohodkov, doseženih na
območju občine.
4. člen
Občinska doklada od kmetijstva se šteje za skupni vir dohodkov na območju okrajev v višini 46 "°/o.
5. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja
pa se od 1. januarja 1964. S tem dnem preneha veljati zakon o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov z dne 31. januarja 1963 (Uradni list
SRS, št. 3/63).
OBRAZLOŽITEV
Dohodki za leto 1964
Na podlagi ocenjene realizacije proračunskih dohodkov za leto 1963, kot
osnove in na podlagi predvidevanj v planu gospodarskega razvoja SRS za leto
1964 se ocenjuje, da se bodo formirali proračunski dohodki leta 1964 v višini
96 555 milij., kar pomeni nasproti letu 1963 zvišanje za 14°/o.
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Po posameznih vrstah daje ocena proračunskih dohodkov za leto 1963 in
1964 naslednjo sliko (v milijonih din):
Ocena
za leto
1963

Ocena
za leto
1964

Indeks
porasta
64 : 63

34 500
10 600
2 500
2 250
2 250
800
1 700
1 050
1 350
4 000
—
30

41 208
12 300
2 450
2 100
2 372
835
1700
1 250
1 610
4 520
—
30

119
116
98
93
105
104
100
119
119
113
—
100

61 030

70 375

115

II. Sodne takse 80 »/o

1 300

1 360

105

III. Posebni dohodki
Davek od oseb. doh. državljanov
Dopolnilni pror. prisp. iz osebnega dohodka
Občinska doklada od kmetijstva
Občinske doklade od drugih poklicev
Obč. prom. dav. od alk. pijač nad 5®/o in 10 %>
Obč. prom. davek od prodaje na drobno nad 3 o/o
Občinske takse
Davek na tujo delovno silo
Prometni davek od vina in žganja 50 °/o
Prispevek komunal, organ, in pavšalistov
Davek na dediščine in darila

430
6 000
2 750
650
3 500
2 400
240
130
200
1 200
20

500
7 073
2 800
500
4 165
2 712
240
130
200
1 300
20

116
117
102
77
119
113
100
100
100
108
100

17 520

19 640

112

130

130

100

V. Ostali dohodki

1 000

1 000

100

VI. Prenesena sredstva

3 346

4 050

121

84 326

96 555

114

I. Skupni dohodki
Pror. prisp. iz oseb. doh. iz gospodar.
Pror. prisp. iz oseb. doh. izven gospodar.
Dohodnina od kmetijstva
Dohodnina od ostal. poki. in premoženja
Del. obč. doki. od kmetijstva
Upravne takse
Prometni davek od zas. in davč. vredn.
Prometni davek od potroš. alkoholnih pijač
Občinski prometni dav. od alk. pijač 5 %> in 10 °/o
Občinski prom. dav. od prodaje na drob. do 3 %>
Prorač. prisp. iz skl. skupne porabe
Zamudne obresti na skupne dohodke
Skupaj I.

Skupaj III.
IV. Dohodki uradov in ustanov

Skupaj vsi dohodki SRS

V oceni za leto 1964 računamo, da bo proračunski prispevek iz osebnega
dohodka iz gospodarstva za 19% višji nasproti ocenjeni realizaciji za leto 1963.
Ta porast se ocenjuje na podlagi porasta proizvodnosti za 9 do 10 %>, zaposlenosti 3°/o in porasta življenjskih stroškov za 6 °/o. Proračunski prispevek izven
gospodarstva se ocenjuje s 16 °/o porastom. Zaradi tega, da je proračunski pri-
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spevek iz osebnega dohodka prevladujoči dohodek v skupini dohodkov, ki se
dele med posamezne družbeno-politične skupnosti, saj predstavlja nad 74°/o
teh sredstev, vplivajo ostali dohodki na nivo teh dohodkov v manjši meri.
Posebni dohodki, tj. nedeljivi dohodki so prav tako ocenjeni maksimalno
in bi višje ocene bile lahko le rezultat zvišanj stopenj davščinam, ki vplivajo na
standard državljanov. Zviševanje dohodkov na tem področju ne bi bilo umestno,
ker bi s tem delovali proti prizadevanjem za dvig standarda.
Posebej je treba omeniti davčno politiko do kmetov in do obrtnikov, katerih
dajatve proračunom zajemamo tako pri skupnih, kakor tudi pri posebnih dohodkih.
Ze v letu 1963 je bilo dano družbeno-političnim skupnostim priporočilo,
da naj pristopijo k enotnejšemu obdavčevanju zasebnih kmetijskih proizvajalcev v vsej republiki, za razliko od doslej zelo različnega. Obdavčenje naj bi
izločilo fiskalne motive in slonelo na delovnih pogojih in proizvodnih zmogljivostih. V tem smislu je bila dana orientacija s štirimi okoliši, postavljenimi
zaradi sodobne agrotehnične mere, na večjo proizvodnjo in tržnost kmečkih
proizvodov. Obdavčitve po okoliših v letu 1963 ni bilo mogoče več izvesti, ker
je bila medtem odmera že objavljena. Zato se bo ta politika lahko realizirala
šele v letu 1964.
Obdavčitev kmeta, ki je v planu dohodkov predvidena na leto 1963 pri
dohodnini z indeksom 98, pri delu občinske doklade iz kmetijstva z indeksom
105 in pri občinski dokladi z indeksom 102 — pomeni skupni porast obdavčitve
na indeks 102 v letu 1964. To zvišanje zadeva, v zvezi z omenjenim, nižinske
okoliše. Poleg tega naj bi na drugi strani poraslo obdavčenje v nižinskih okoliših, v okviru že dosedanje skupne mase kmečkih davkov, za nadaljnjih
400 milijonov. Medtem bi se obdavčenje v višinskih okoliših za približno toliko
znižalo. Kmetu v višinskih okoliših bi se pa na opisan način, z upoštevanjem
njegovih težjih pogojev, zboljšal obstoj. Na podlagi realnih pogojev bi torej
obdavčitev zasebnih kmetijskih proizvajalcev v nižinskih okoliših porasla za
nad pol milijarde.
Za politiko do obrtništva oziroma do »drugih poklicev« je skupščina dala
svoja priporočila že ob sprejemanju plana za leto 1963. Priporočila so realizirale
občine s pomočjo znižane lestvice za dohodnino obrtnikov in s predpisovanjem
realnejših doklad predvsem zasebni obrti in gostinstvu. Že v letu 1963 je bilo
pavšaliziranih 90 °/o zasebnih uslužnostnih obratov, 50 %> zasebnih gostinskih
obratov in 10 %> zasebnih proizvodnih obratov. Najslabše so se ukrepi uveljavili
pri proizvodni obrti zato, ker plačuje davek za nazaj, kar bo pa v letu 1964
vplivalo na višino davka, ki ga bodo vplačali ti obrtniki šele v letu 1964. Zato
se predvideva v dohodkih leta 1964 ta obdavčitev v indeksu 90 na leto 1963
(dohodnina z indeksom 93, občinske doklade pa z indeksom 77).
Predlog za delitev dohodkov med družbeno-političnimi skupnostmi v SRS
Ustava postavlja načelo, da pripadajo občinam dohodki sorazmerno z
delom, ustvarjenim na njihovem območju. Občinam, ki ne morejo z lastnimi
sredstvi zagotoviti izvajanje z ustavo in zakonom določenih nalog, zagotovi
republika dopolnilna sredstva za financiranje služb, po določenih objektivnih
merilih, ki naj bi zagotovila racionalnost porabe teh sredstev in zainteresiranost
občin na večanju narodnega dohodka.
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Iz teh načel sledi, da bo potrebno sedanji zakon o proračunih povsem
menjati, zlasti delo pripadnosti in o delitvi sredstev. Razumljivo je, da zahteva
izvedba omenjenih novih predpisov obsežne izračune in analize. Le-te pa naj
ne bi privedle samo do tega, kateri dohodki pripadajo posameznim družbenopolitičnim skupnostim od zveze do občine, temveč privedle vsaj do načel za
določitev sredstev za osnovno financiranje dejavnosti, ki morajo biti zagotovljene občinam. Zaradi tega omenjenih predpisov zvezna skupščina še ni mogla
sprejeti in je treba delitev sredstev med družbeno-političnimi skupnostmi za
leto 1964 izvesti še po dosedanjih predpisih.
Po sedanjih predpisih se delijo med družbeno-politične skupnosti »skupni
dohodki«. Poleg , tega imajo občine in zveza še »posebne dohodke«; Z republiškim zakonom se določi minimalna udeležba občin na skupnih dohodkih in
konkretna udeležba družbeno-političnih skupnosti na območju okrajev na teh
dohodkih. Z odloki okrajnih skupščin se nato določi konkretna udeležba za
vsako občino ter na okrajni proračun.
Iz navedenega sledi, da je treba tudi za leto 1964 določiti z republiškim
zakonom udeležbo na skupnih dohodkih posameznim okrajem in ne občinam.
Proračunska potrošnja je do vključno leta 1962 v SR Sloveniji hitro naraščala. Poprečno je rasla letno za 30 %. V okviru takega naraščanja sredstev za
proračunsko potrošnjo je bilo omogočeno uveljavljati pri razdelitvi sredstev
med družbeno-politične skupnosti določena merila, ki so zagotavljala hitrejše
naraščanje sredstev gospodarsko razvitejšim družbeno-političnim skupnostim.
Potreba po urejanju odnosov v naši ekonomiki je že v letu 1963 privedla
do znatno manjšega porasta proračunskih sredstev. Večji porast bi se doseglo le
z zvišanjem stopenj lokalnih davščin, kar pa bi bilo v nasprotju s politiko,
postavljeno v zvezi s standardom občanov.
Na podlagi navedenega je Skupščina SR Slovenije za leto 1963 zagotovila
z individualno udeležbo vsem štirim okrajem in republiškemu proračunu enako
povečanje sredstev, ker ob tako nizkem porastu in ob prenosih pristojnosti
iz zveze ni bilo mogoče urediti delitve drugače.
V okviru tako razdeljenih sredstev med republiko in okraji so morali tudi
okraji za leto 1963 spremeniti udeležbo občin v skupnih virih dohodkov, ker so
se zaradi nizkega porasta sredstev in nove teritorialne razdelitve znašli pred
različno problematiko.
Analiza proračunske potrošnje občin za leto 1962 in 1963 je ugotovila, da so
med posameznimi, po tipu in gospodarski razvitosti podobnimi občinami razlike
v možnostih kritja proračunske potrošnje, ki bi jih bilo potrebno urediti.
Pri tem ugotavljamo, da proračunska potrošnja ne more biti v vseh primerih samo posledica gospodarske moči posamezne občine ali okraja, kajti
velik del izdatkov v tej potrošnji je neodvisen od občine oziroma občina na to
potrošnjo ne more povsem vplivati. V proračunski potrošnji gospodarsko manj
razvitih občin so izdatki za kritje pravic državljanov večji, ker so socialnozdravstveni problemi močnejši, izdatki za obvezno šolstvo, državno upravo itd.
pa prav tako neobhodno potrebni. Poleg navedenih izdatkov, ki znašajo v
republiškem poprečju nad 70% vseh proračunskih sredstev, ne moremo mimo
drugih, ki sicer niso določeni s predpisi, vendar pa si brez njih ni mogoče
zamisliti obstoja neke občine (družbene organizacije, kulturne institucije, knjižnice, kakor tudi določeni izdatki za komunalo itd.).
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Analiza proračunske potrošnje občin ugotavlja, kako so možnosti po občinah
v SR Sloveniji različne. Iz primerjave proračunske potrošnje tako na prebivalca (ki seveda ne more biti povsem ustrezen podatek) kakor na višino sredstev, ki odpade na enega učenca, možnosti, koliko sredstev se lahko izdaja v
kulturno-prosvetne namene, koliko sredstev mora neka občina dati za socialnozdravstvene potrebe na svojem območju v celoti in na podpiranca, koliko ji
ostane za kritje komunalnih potreb za negospodarske investicije itd., vidimo,
da posamezne občine (predvsem nerazvite) ne morejo zadostno oskrbovati niti
minimalne potrebe. V izdatkih za šolstvo vidimo, da odpade pri nekaterih občinah
nad 90 *Vo vseh sredstev za šolstvo na osebne izdatke. Razumljivo je, da v takih
primerih materialni pogoji za vzdrževanje šol niso niti minimalni. V takih
oblikah se kažejo problemi tudi na drugih področjih, pri katerih zagotavlja
družba občanu svojo skrb.
Za uskladitev proračunske potrošnje v opisanem smislu bi bila potrebna
zlasti sredstva, višja od teh, kakršna lahko pričakujemo v letu 1964, ki jih pa
skladno z ekonomskimi možnostmi ni mogoče doseči. Da bi ublažili večja nesorazmerja med občinami in da bi se približali sistemu, ki naj bi sledil iz predpisov po novi ustavi, naj bi okraji omogočili nekaterim občinam v letu 1964
nekoliko višji porast proračunskih sredstev. V tem smislu se predlaga z letošnjim osnutkom zakona delitve diferenciacije med okraji, ki se giblje v porastu
sredstev na leto 1963 od 9,Ofl/o na 10,9 %>. Čeprav je mogoč odstotek porasta
za okraje in občine v letu 1964 le 10,1 fl/o (lani 6,7fl/o), vendarle omogoča nenehno
diferenciacijo.
Na podlagi navedenega bi se izvedla delitev proračunskih sredstev med
republiko in posameznimi okraji s tem, da uredijo okraji, kakor rečeno, delitev
do občin.
V osnutku republiškega zakona se predlaga, da pripada občinam 28 %>
dohodkov, doseženih na njihovem območju, iz skupnih virov kakor v letu 1963.
Za delitev proračunskih dohodkov za leto 1964 med republiko in okraji se
predlaga:
— od skupno ugotovljenih proračunskih dohodkov za leto 1964 se odšteje
udeležba zveze (8445) in povečanje sredstev, ki so skupna za vso republiko
(3726).
Znesek 3726 milijonov oziroma (po odbitku 10 °/o obvezne rezerve) neto
3546 milij., pomeni povečanje sredstev republiškega proračuna za splošne republiške potrebe. Tu gre za izdatke, ki v letu 1964 nastopajo popolnoma na novo
ali se zvišujejo nasproti letu 1963 zaradi novih predpisov oziroma nastajajo
zaradi decentralizacije obvez od zveze na republiko. Ti izdatki po svoji vsebini
ne spadajo med obveze republiškega proračuna v ožjem pomenu, marveč so to
obveze, ki bi, praviloma bremenile vse teritorialne enote ali predvsem okraje
in občine.
Ti izdatki splošnega republiškega pomena se nanašajo na naslednje postavke:
— Spremenjena funkcija in povečanje nalog Skupščine SRS v zvezi z novo
ustavo im£ za posledico višje stroške. Za to se predvideva v predlogu proračuna
za leto 1964 797 milij., kar je za 389 milij. več kot v letu 1963.
— Proti koncu leta 1963 je začelo poslovati novo ustanovljeno Ustavno
sodišče. Za poslovanje v letu 1963 bo sodišče porabilo 26 milij. Za leto 1964 pa
je v predlogu proračuna predvideno 64 milij., torej 38 milij. več.
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— Za potrebe Ljudske milice in kazensko poboljševalnih domov je v predlogu proračuna za leto 1964 predvideno 3875 milij., kar pomeni nasproti letu
1963 povečanje za 756 milij. Povečanje se nanaša na zvišanje sredstev za osebne
dohodke Ljudske milice in uslužbencev kazensko poboljševalnih domov v
enakem odstotku kot za vse uslužbence republiške uprave. Dalje se povečujejo
sredstva za potne stroške, sredstva za uniforme LM ter sredstva za prehrano
obsojencev.
— S spremenjenimi predpisi o delitvi dohodka gospodarskih organizacij je
bila zaradi neekonomskih prodajnih cen časopisja, časopisna dejavnost prizadeta. Zaradi teh sprememb bi se morala zvišati cena časopisom oziroma bi se
pojavile izgube v časopisno založniških podjetjih. Da bi se to preprečilo, so v
predlogu republiškega proračuna 1964 za kritje razlik v cenah osrednjega časopisja predvidena sredstva v višini 464 milij.
Na podlagi odloka o premijah za kravje mleko v letu 1963 se priznava za
predelano in konsumno kravje mleko, nabavljeno od kmetijskih organizacij in
zavodov, premija v višini 7,5 din za liter iz sredstev republiškega proračuna.
Ker se s tem odlokom razširja premiranje tudi na konsumno mleko in se
prvotna premija od 5 din za liter povečuje na 7,5 din, se zaradi te spremembe
povečujejo republiške obveze za premiranje mleka od 80 milij. na 120 milij.,
torej za 40 milij.
— V zimi 1962/63 je zaradi elementarnih nezgod nastala škoda na cestah
I. in II. reda. Za odpravo te škode je Cestni sklad SRS najel pri banki posojilo
v višini 900 milij., ki znaša z obrestmi vred okoli 1 milijarde. Ker je treba ta
sredstva vsaj delno vrniti v letu 1964 in kriti stroške še za nadaljnjo odpravo
nastale škode, je med sredstvi, ki jih naj Cestni sklad sprejme iz proračunskih
dohodkov 1964, predvideno v navedene namene 632 milij.
— Za izgradnjo zdravstvenih objektov v Ljubljani, ki bodo služili vsej
republiki, je med sredstvi Skladu SRS za negospodarske investicije, ki znašajo
1802 milij., predvideno 1049 milij. Konkretno so ta sredstva namenjena za izgradnjo infekcijske klinike oziroma kliničnega centra.
— V predlogu proračuna za leto 1964 so predvidena dinarska sredstva za
nakup deviz za potrebe SRS v znesku 242,5 milij. Ta sredstva je v pretežni meri
dosedaj dodeljevala zveza, z letom 1964 pa je ta obveza v celoti prenesena na
republiko.
Vsa navedena povečanja oziroma nove potrebe znašajo skupaj neto 3546
milijonov.
Za ostanek proračunskih sredstev se predlaga porazdelitev med republiko
in okraji tako:

za republiški proračun
za proračune okrajev in občin

1963

str.

1964

Str.

Indeks

20 393
56 609

26,5
73,5

22 074
62 310

26,2
73,8

108,2
110,1

77 002

100

84 384

100

•

109,6
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Ob teh predpostavkah bi izgledala delitev proračunskih dohodkov v SR Sloveniji za leto 1964 takole:

Celje
Koper
Ljubljana
Maribor

%> udeležbe
skup. vir.
dohodkov
54
68
50
56

Skupaj
Republiške potrebe
Skupne potrebe
Skupaj repub. in okraji
Zveza
Skupaj SRS

Znesek
udeležbe

Posebni
in last.
dohodki

Skupaj
sredst.
1964

Sredst.
v letu
1963

Indeks
64/63

5 456
5 831
17 898
9 665

2 697
2 693
12 341
5 729

8 153
8 524
30 239
15 394

7 350
7 817
27 553
13 889

110,9
109,0
109.7
110.8

38 850
20 714
3 726
63 290
8 445

23 460
1 360

56 609
20 393

110,1
108,2

71 735

24 820

62 310
22 074
3 726
88 110
8 445
96 555

77 002
7 324
84 326

114,0
115,0
114,5

24 820

Po zakonu o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov se šteje
iz občinske doklade od kmetijstva za skupen vir dohodkov SR Slovenije
2372 milijonov. Vsa leta doslej je republika predpisovala ta skupni vir dohodkov z uporabo določenih odstotkov na katastrski dohodek. Tako so bile
za leto 1963 predpisane stopnje za okraj Celje 11,7%, Koper 13,2 %, Ljubljana 11,7% in Maribor 12,8%. V letu 1964 naj bi bilo kmetijsko območje
v SPS razdeljeno na štiri okoliše. Ti okoliši zasledujejo tendenco obdavčenja
po ekonomski zmogljivosti na osnovi enotnih kriterijev v SRS. V tej zvezi
postaja občinska doklada enotno merilo tudi za zajemanje obveznega dela
te doklade. S tem je omogočeno predpisati enotni odstotek za vse družbenopolitične skupnosti namesto dosedanjih diferenciranih stopenj za KD.
Za leto 1964 bodo predvidoma znašala plačila občinskih doklad od kmetijstva 5172 milijonov. Ker je torej treba po zakonu o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov zagotoviti kot skupen vir dohodkov 2372 milijonov, bi se določila na podlagi opisanega skupnega merila enotna stopnja
46% od doklad od kmetijstva za vso SR Slovenijo.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za družbeni plan in finance
POROČILO
k predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov
družbeno-političnih skupnosti
Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. decembra 1963 obravnaval predlog zakona o določitvi
udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti, ki
ga je Skupščini predložil Izvršni svet. Odbor je po načelni in podrobni obravnavi predlog zakona v celoti sprejel.
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Odbor je proučil predlagane stopnje delitve dohodkov. Ob tem ugotavlja,
da je proračunski prispevek iz osebnega dohodka prevladujoči vir skupnih
dohodkov, ki se dele med posamezne družbeno-politične skupnosti. To pa je
razlog, da je odstotek sredstev, ki pripadajo posameznim okrajem iz skupnih
virov dohodkov; različen; različna stopnja gospodarske razvitosti namreč odločilno vpliva na višino osebnih dohodkov in s tem na višino skupnih dohodkov, ki se dele med družbeno-politične skupnosti.
Predlog zakona zagotavlja občinam najmanj 28 «/o dohodkov iz skupnih
virov, doseženih na območju občine. Tako se z instrumentom republike občinam zagotavljajo najnujnejša proračunska sredstva za izvrševanje njihovih
osnovnih funkcij.
Občinska doklada iz kmetijstva se po predlogu zakona šteje za skupni
vir dohodkov na območju vseh okrajev v višini 46 %>. Doslej je republika
prepisovala različen odstotek za okraje glede delitve občinske doklade od kmetijstva. Ker pa se v letu 1964 uvaja obdavčevanje dohodkov od kmetijstva
po enotnih kriterijih za vse območje republike, je utemeljeno, da je tudi
odstotek udeležbe okrajev pri tem viru dohodkov enak za vse okraje.
Odbor končno opozarja, da predlagana delitev dohodkov ni usklajena z
ustavnimi določili glede financiranja posameznih družbeno-političnih skupnosti.
Da bi lahko financiranje družbeno-političnih skupnosti uskladili z ustavnimi
določili, je najprej potrebna uskladitev zvezne zakonodaje s tega področja
z zvezno ustavo. Po določbah 125. člena ustave SFRJ se namreč viri in vrste
dohodkov družbeno-političnih skupnosti določajo z zveznim zakonom. Ker
do te uskladitve zveznih predpisov z zvezno ustavo še ni prišlo, je bilo nujno
zadržati dosedanji sistem delitve skupnih dohodkov.
Odbor pa meni, da je glede na izredno pomembnost teh vprašanj nujno
storiti vse, da bodo ustavna načela čimprej realizirana. Zato je potrebno, da
se takoj prične s proučevanjem pogojev, da se izvedejo ta ustavna načela in
da se store potrebni ukrepi.
Predlog zakona sta obravnavala tudi odbor za proračun in odbor za organizacijsko-politična vprašanja; s predlogom zakona se strinjata.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ludvika Goloba.
Št.: 010-4/63
Ljubljana, 21. 12. 1963
Predsednik:
Miran Košmelj 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov
družbeno-političnih skupnosti
Na svoji 9. seji dne 13. decembra 1963 je odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov razpravljal in sklepal o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti.
Po končani obširni načelni obravnavi je odbor predlog zakona v načelu
sprejel.
V razpravi o podrobnostih predloga zakona je odbor ugotovil:
— da predlagani zakon še ni usklajen z ustavnimi določili o delitvi dohodka med družbeno-političnimi skupnostmi. Predlagana delitev ostaja v starih
okvirih zaradi še vedno veljavnega zakona o proračunu in ne povsem razčiščene vloge okrajev;
— da delitev sloni na administrativnem sistemu in občinam ne omogoča
povečanje dohodkov sorazmerno z delom dohodkov, ustvarjenih na njihovem
območju. Prav to je vzrok, da ni pričakovati bistvenih občinskih proračunskih
sredstev za leto 1964;
— da udeležba občin v skupnih virih dohodkov v višini 28 % omogoča
izvrševanje osnovnih nalog le v pogojih skrajne štednje in skrčenih razvojnih
programov.
Po razpravi o podrobnostih je odbor izglasoval predlagani zakon v celoti
in predlaga, da ga zbor sprejme, ker je mnenja, da v tem kratkem času še ni
bilo mogoče uskladiti obstoječe predpise z ustavo.
St.: 010-4/63
Ljubljana, 17. 12. 1963
Predsednik:
Marija Aljančič 1. r.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov
družbeno-političnih skupnosti
Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 16. 12. 1963 obravnavala
predlog zakona o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti.
V razpravi o vprašanju skladnosti predloga zakona z ustavno ureditvijo
je komisija v celoti sprejela stališče, ki je izraženo v obrazložitvi, da predlog
zakona formalno še ni mogel biti usklajen z določbami nove ustave, ker še
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velja zakon o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ,
št. 52/59). Ta zakon je sicer že v revizijskem postopku, vendar še ni spremenjen in usklajen z načeli nove ustave. Glede na določbo 8. člena ustavnega
zakona o izvedbi ustave (Ur. 1. SFRJ, št. 14/63) ostanejo namreč v veljavi
zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi, ki niso v skladu z ustavo, dokler ne
bo uskladitev z ustavo izvršena, kar se mora zgoditi v dveh letih od dneva
uveljavitve zakona o izvedbi ustave. Izjema od tega načela velja le za tiste
zakone in druge predpise, ki so izrecno razveljavljeni z zakonom o izvedbi
ustave; med njimi ni omenjenega zakona o proračunih in o financiranju
samostojnih zavodov.
Zaradi skladnosti s terminologijo nove ustave predlaga komisija, da se
v naslovu predloga zakona in v 1. členu izraz: »družbenih političnih skupnosti«
nadomesti z izrazom: »družbeno-političnih skupnosti« (glej nadpis 51. člena
ustave SR Slovenije).
Zaradi večje jasnosti naj se v 2. vrsti 5. člena besedilo: »S tem dnem«
nadomesti z besedilom: »S 1. januarjem 1964«.
Glede na vse navedeno zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da je
predlog zakona s predloženima amandmajema v skladu s sedanjim pravnim
sistemom, ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
St.: 010-4/63
Ljubljana, 16. 12. 1963
Predsednik:
dr. Josip Globevnik 1. r.

PREDLOG ZAKONA
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za 1. 1964
1. člen
Republiški proračun za leto 1964 obsega:
dohodke v znesku
izdatke v znesku
posebno proračunsko rezervo

din 25 800 000 000
din 24 355 000 000
din 1 445 000 000

2. člen
Od skupnih dohodkov, ki pripadajo Socialistični republiki Sloveniji, se
izloči v korist:
Cestnega sklada SRS
9,66 °/o
Sklada SRS za šolstvo
14,75 °/o
Sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov
0,19 %
Sklada za pospeševanje kmetijstva
0,64%
Sklada Borisa Kidriča
5,13 °/o
Prešernovega sklada
0,05 %
Sklada SRS za negospodarske investicije
6,99 %
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3. člen
Republiški organi, ki se financirajo po načelu dohodka, razporejajo sredstva, ki so v njihovih predračunih predvidena za redno poslovanje, samostojno
,s finančnim načrtom.
Finančni načrt sprejmeta sporazumno starešina organa in svet delovne
skupnosti.
4. člen
Ce se v teku leta 1964 ustanovi nov republiški organ, potrdi njegov predračun Izvršni svet Skupščine SRS.
5. člen
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za investicijsko vzdrževanje zgradb
in opreme republiških organov in samostojnih zavodov, se uporabljajo po
navodilu o vplačevanju, uporabljanju oziroma združevanju sredstev, predvidenih v proračunu SR Slovenije in za investicijsko vzdrževanje zgradb in
opreme (Uradni list LRS, št. 9-104/61).
6. člen
Za plačilo anuitet za najeta posojila v znesku din 10 291 315 066 se zagotovi
v letu 1964 znesek din 762 000 000.
7. člen
Republiški sekretariat za proračun in občo upravo je pooblaščen, da na
osnovi ugotovljenih potreb dodeljuje republiškim organom in zavodom dodatna sredstva za osebne dohodke iz 38. razdelka »Sredstva za osebne dohodke«.
8. člen
Sredstva, ki so predvidena v predračunih republiških organov za pogodbeno dejavnost, se smejo uporabljati le na osnovi pismenih pogodb, ki jih ti
organi sklenejo z izvrševalci uslug.
9. člen
Proračunsko službo in odredbodajalske naloge za sredstva, predvidena v
36. razdelku za dotacije samostojnim zavodom in v 37. razdelku za obveznosti
iz posojil in garancij, opravlja Republiški sekretariat za proračun in občo
upravo.
10. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sme najemati posojila v breme
sredstev republiškega proračuna z omejitvijo, da zaradi teh posojil letne obveznosti za odplačilo anuitet v prihodnjih letih — upoštevajo že obstoječe
obveznosti ne smejo znašati več kot 4®/o republiških proračunskih dohodkov
v letu 1964.
11. člen
Ce dobi organ republiške uprave med letom status samostojnega zavoda,
odloči Izvršni svet Skupščine SRS, ali se sredstva, ki so mu bila dodeljena po
proračunu za leto 1964, priznajo globalno kot dotacija, ali pa jih zavod uporablja le na osnovi pogodbe za izvršitev določenih nalog.
30
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12. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko izvrši ukrepe, ki so potrebni
za varčevanje s proračunskimi sredstvi. Izvršni svet lahko na predlog nosilcev
predračunov predlaga Skupščini SR Slovenije spremembo v višini sredstev
za posamezne namene v breme sredstev, predvidenih s proračunom za druge
namene.
13. člen
Ta zakon začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu SRS, uporablja
pa se od 1. januarja 1964.
OBRAZLOŽITEV
Predlog republiškega proračuna za leto 1964 predvideva skupno 25 800 milijonov dohodkov. Po odbitku posebne proračunske rezerve 1445 milijonov
ostane za proračunske izdatke na razpolago 24 355 milijonov.
Na osnovi ocene realizacije proračunskih dohodkov v SR Sloveniji za
leto 1964 in na podlagi proporcev plana gospodarskega razvoja SR Slovenije
za leto 1964 se ocenjuje, da bodo znašali skupni proračunski dohodki v letu
1964 95 797 milijonov, sredstva republike pa 25 800 milijonov. Od teh sredstev
odpade največji del in sicer 24 147 milijonov na deljive dohodke, 643 milijonov
na republiški pripadajoči del sodnih taks, na dohodke republiških organov
160 milijonov ter 850 milijonov na prenesena sredstva iz leta 1963.
Glavni vir dohodkov republiškega proračuna predstavlja proračunski prispevek iz osebnega dohodka iz gospodarstva in izven gospodarstva, ki znaša
18 360 milijonov ali 71 ®/o vseh sredstev.
Predlog zajema po vsebini vse tiste izdatke, ki so se v letu 1963 financirali
iz proračuna. Na novo so vključena sredstva za pomoč Skopju, za podpiranje
časopisja splošnega pomena v zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona
o skladu za pospeševanje založništva ter za dinarsko kritje z:a nabavo deviznih
sredstev za potrebe SRS.
Po odbitku posebne proračunske rezerve v višini 1445 milijonov od predvidenih bruto dohodkov razpolaga republiški proračun za kritje potreb republike s sredstvi 24 355 milijonov.
V okviru teh razpoložljivih sredstev so izdatki po predlogu republiškega
proračuna 1964 razporejeni takole:
Od bruto dohodkov se neposredno odvajajo sredstva za potrebe 7 republiških skladov.
v višini
9 652
tako da ostane za ostale potrebe republike na
razpolago
14 703
ki so v predlogu proračuna razdeljena takole:
1. izdatki republiških organov
10 212,9
2. investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme
republiških organov
149,6
3. dotacije samostojnim zavodom
1 090
4. obveznosti iz posojil in garancij
762
5. sredstva za osebne dohodke
399
6. sredstva za splošne republiške potrebe . .
1 789,5
7. proračunska rezerva
300

milij.
milij.
milij.
milij.
milij.
milij.
milij.
milij.
milij.
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S 1. januarjem 1964 bodo šli predvidoma vsi republiški organi v preizkus
novega uslužbenskega sistema, v katerem se udeleženci nagrajujejo po opravljenem delu. Glede na to je treba način delitve sredstev tem organom prilagoditi sistemu financiranja po načelu dohodka. To pomeni, da se organom
dodelijo sredstva za osebne in operativne izdatke v globalnih zneskih, organi
pa jih razporejajo na podlagi svojega pravilnika samostojno s finančnim načrtom, ki ga sprejmeta sporazumno starešina organa in svet delovne skupnosti
(3. člen).
Izvršitev določenih nalog iz svojega delovnega področja, ki zahtevajo
znanstveno ali drugačno specialno obdelavo, preverijo republiški organi ustreznim zavodom (inštitutom). Za plačilo takih storitev (pogodbene dejavnosti) so
v predlogu proračuna predvidena razmeroma visoka finančna sredstva —
okroglo 728 milijonov dinarjev. Njihova smotrna uporaba je v predlogu zakona
zagotovljena tako, da morajo republiški organi skleniti z izvrševalci uslug
pismene pogodbe (8. člen). S temi pogodbami se republiški organi dogovorijo
z izvrševalci storitev o vsebini, obsegu in kvaliteti dela, roku izvršitve ter
višini plačila. 10. člen predloga zakona o proračunu pooblašča Izvršni svet,
da sme najemati posojila v breme republiškega proračuna. Da bi zadolževanje
republike ostalo v mejah njene zmogljivosti, predvideva predlog zakona omejitev, da nova posojila skupno z že obstoječimi obveznostmi ne smejo presegati
zneska, katerih anuitete bi v prihodnjih letih znašale več kot 4 "/o celotnih
republiških proračunskih dohodkov v letu 1964.
Glede na to, da je po temeljnem zakonu o proračunu in o financiranju
samostojnih zavodov vsaka sprememba proračuna podvržena odločitvi Skupščine, daje 12. člen predloga zakona o proračunu Izvršnemu svetu pooblastilo,
da lahko sprejme posamezne ukrepe, potrebne za varčevanje s proračunskimi
sredstvi. Prenašanje sredstev v okviru posameznih namenov (sprememba višine
sredstev za posamezne namene v breme sredstev, predvidenih za druge namene)
pa lahko Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije in sicer na predlog
nosilcev posameznih predračunov.

skupščina
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za proračun
POROČILO
k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1964
Odbor za proračun Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji
dne 13., 14., 16. in 17. decembra 1963 razpravljal o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964.
Da bi bila obravnava čim bolj temeljita, je odbor zaslišal predstavnike
republiških skladov: Cestnega sklada SRS, Sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov, Sklada SRS za pospeševanje kmetijstva in
Sklada SRS za negospodarske investicije. Poleg teh pa je zaslišal še predstav30»
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nike nekaterih republiških organov: Sekretariata za turizem, Sekretariata za
notranje zadeve, Sekretariata za narodno obrambo, Sekretariata za proračun
in občo upravo, Sekretariata za informacije, Hidrometeorološkega zavoda in
Geodetske uprave.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da tudi za leto 1964 še ni bilo mogoče
proračunsko potrošnjo določiti z objektivnejšimi merili kot v preteklih letih.
Obseg proračunske potrošnje se je tudi letos odločil za posamezne organe in
za družbeno-politične skupnosti po administrativnih kriterijih.
Osnovna značilnost letošnjega proračuna je v tem, da se proračunska
sredstva za izdatke, ki so primerljivi z izdatki za leto 1963, povečajo v primeri
z letom 1963 za 8 %>. Poleg tega povečanja pa so za leto 1964 predvidene tudi
nove obveznosti, ki v letu 1963 niso obremenjevale republike SRS. Ti povečani
izdatki znašajo 3726 milijonov in predstavljajo 18 % povečanje obsega lanskoletnih proračunskih sredstev. Dejansko povečanje proračuna za leto 1964 je
tedaj zaradi povečanih obveznosti 26 %.
V načelni obravnavi je bila izražena potreba, da bi republiški zavodi v čim
večji meri prešli na sistem samofinanciranja. Financiranje iz proračuna pomeni
pri nekaterih zavodih dušitev iniciative na področju njihovega delovanja.
V prihodnje naj se dejavnost finančno-samostojnih zavodov usmeri tako,
da bi ti zavodi ustvarili čim več lastnih sredstev na osnovi poslovnih odnosov
z gospodarstvom.
Odbor je pri obravnavi dohodkov obširno obravnaval vprašanje obdavčenja
kmetov in obrtništva. Pri tem je bilo pojasnjeno, da bodo ob smotrnejši politiki do obrtnikov zlasti v zvezi z novimi predpisi o obrtništvu tudi ustreznejše obdavčitve obrtnikov. V proračunu se predvideva, da bodo davčne
obremenitve obrtništva v letu 1964 za okoli 200 milijonov din nižje. Odbor je
ugotovil, da so nekatere občine v letu 1963 le navidezno zmanjševale obdavčitve
obrtnikov in da občinske skupščine niso v celoti upoštevale zadevnih stališč
republiških organov.
Z obdavčenjem kmetov bo po realnih predvidevanjih mogoče realizirati
planirano kvoto dohodnine. S pravilno davčno politiko na področju kmetijstva
bo mogoče razbremeniti višinske predele in sorazmerno bolj obremenjevati
nižinske predele. Zaradi tega bodo prizadete na dohodkih tiste občine, ki so
pretežno višinske, medtem pa bodo občine nižinskih predelov pridobile večje
dohodke iz kmetijstva. Republiški sekretariat za financiranje je obvestil odbor,
da pripravlja temeljito analizo davčne zmogljivosti posameznih občin, ker je
dosedanje določanje davkov iz kmetijstva na podlagi katastrskega dohodka
zastarelo in neobjektivno.
Pri podrobni obravnavi 2. člena predloga zakona o proračunu je odbor
temeljiteje obravnaval problematiko cestnega sklada, ki ima v svojem proračunu zaradi ogromnih potreb premajhna sredstva za financiranje svojega
programa. V letu 1964 bodo financirane rekonstrukcije in modernizacije tistih
cest in cestnih odsekov, kjer bo zagotovljena zadostna višina sredstev za
udeležbo, ki jih bodo k investiciji namenile lokalne družbeno-politične skupnosti. Odbor se strinja s stališčem upravnega odbora cestnega sklada, da je
pomanjkanje mehanizacije, zlasti pa prepozno programiranje del cestnih podjetij, osnovni vzrok za neučinkovito operativno sposobnost.
Za splošno turistične propagandne akcije je namenjeno v proračunu le
33 milijonov din. S temi sredstvi je mogoče izvesti le minimalni propagandni
program; ta sredstva predstavljajo samo 0,3°/# dohodka iz turizma.
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V resoru notranjih zadev bodo nekatere že več let stare potrebe, zlasti
potrebe ljudske milice, zaradi pomanjkanja sredstev tudi v proračunu za leto
1964 ostale nezadovoljene. Razlika med dodeljenimi sredstvi in postavljenimi
zahtevami resora notranjih zadev znaša 262 milijonov din.
Pri obravnavi 6. razdelka — Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo — je odbor obravnaval funkcionalne izdatke, ki so predvideni v znesku
239 876 000 din. Sorazmerno visoki izdatki ne bodo krili potreb za izvrševanje
vseh nalog s področja kmetijstva in gozdarstva. Odbor je bil mnenja, naj bi
republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo poskrbel, da bi zavodi in
druge institucije, ki jim ta sekretariat daje sredstva, svoje programe čimbolj
študijsko in znanstveno obdelali, ter da bi se na ta način dosegla čim bolj
smotrna in učinkovita poraba sredstev.
Iz republiškega proračuna se dajejo dotacije 113 družbenim organizacijam
in društvom. Ustrezni zneski za dotacije se v republiškem proračunu dodeljujejo posameznim republiškim organom, ki iz teh sredstev neposredno dajejo
dotacije družbenim organizacijam in društvom, ki po svojem delovnem področju zadevajo obdelovno področjo tega organa.
Po sklepu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se družbeno-politične
organizacije in telesnovzgojne organizacije financirajo preko Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo. Za vse družbene organizacije in društva
je predvideno 921 milijonov sredstev. Odbor ugotavlja, da dosedanji način
financiranja številnih društev, ki delajo na območju republike, ni vedno smotrn,
pa tudi ne zadosti proučen. Odbor meni, da' so v sredstvih teh dotacij rezerve,
ki se odobravajo nekontrolirano in brez dokazane materialne dokumentacije
o stvarni utemeljenosti izkazanih potreb.
Večina časopisov splošnega pomena z dohodki iz prodajnih cen ne krije
svojih stroškov. Zaradi tega je potrebno tem časopisom dajati dotacije. V
republiškem proračunu je v ta namen določeno 300 milijonov din in sicer
v razdelu »sredstva za splošne republiške potrebe«. Poleg teh sredstev pa se
predvideva še nadaljnja dotacija 135 milijonov za 10 časopisov, kar pa je
izkazano v razdelku — Republiški sekretariat za informacije. Odbor ugotavlja,
da dotiranje časopisov ni urejeno po enotnem sistemu. Časopisi se dotirajo
iz različnih virov: s strani republike, okrajev, občin pa tudi posameznih gospodarskih organizacij. Odbor predlaga, da se dotiranje časopisja splošnega republiškega pomena uredi tako, da bi se tudi sredstva za dotacije dodelila Skladu
SRS za financiranje založniške in časopisne dejavnosti.
Odbor je bil mnenja, da je zaradi neurejenosti sistema financiranje tako
na področju dotiranja družbenih organizacij in društev kot tudi časopisja
treba to vprašanje posebej sistematično proučiti.
Hidrometeorološki zavod ima za svoje dolgoročne naloge sicer zagotovljena
minimalna sredstva. Ker pa je dejavnost tega zavoda pomembna za mnoge
veje gospodarstva, bi bilo treba za razvijanje posameznih njegovih dejavnosti
pritegniti tudi sredstva iz gospodarstva, ki bi s pogodbeno dejavnostjo omogočile nadaljnje razvijanje te službe.
Predlog zakona o proračunu (republiškem proračunu) za leto 1964 so
obravnavali vsi odbori Republiškega zbora, ki so se sicer strinjali s stališči
v tem poročilu, niso pa imeli predlogov za spremembe oziroma dopolnitve.
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Odbor je v celoti sprejel predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 ter predlaga Republiškemu zboru, da ga
sprejme v predloženi obliki in besedilu.
Za poročevalca je odbor določil Toneta Fajfarja.
3t.: 40-2/63
Ljubljana, 19. 12. 1963
Predsednik:
Tone Fajfar 1. r.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1964
Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov Skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. decembra 1963 obravnaval
predlog proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964 in pri
tem sprejel naslednje pripombe:
Pri 2. členu predloženega zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964
je odbor ugotovil, da našteti odstotki, koliko je posamezni sklad udeležen v
republiškem proračunu, niso primerljivi z lanskimi odstotki, ker se deloma menjavajo naloge skladov in zaradi tega prenašajo sredstva iz enega sklada v
drug sklad. Odstotek bi moral biti tudi več ali manj ustaljen, da bi bila rast
skladov pogojena s sorazmerno rastjo proračuna. Le tako bo tudi upravnim
odborom skladov omogočeno voditi dolgoročno politiko delitve dohodkov.
V zvezi z razpravo o republiškem proračunu je bilo tudi zastavljeno vprašanje glede sredstev občin, ker je razvoj prosvete in kulture zelo močno odvisen
od finančne moči komun. Ker je predvidena takšna delitev sredstev med
družbeno-političnimi skupnostmi, da bi se proračuni občin povečali le za dobrih
8 "Vo, je bila izražena bojazen, da bo resno ogrožen razvoj prosvete in kulture.
Zlasti še, ker je npr. v predlogu plana, ki obravnava investicije, v zadnjem
stavku zadnjega odstavka zapisano, naj bi zagotovili z družbenimi plani okrajev,
zlasti pa občin ustrezen razvoj šolstva, zdravstva in drugih področij družbenega
standarda.
Pri pregledovanju postavk proračuna je bilo tudi ugotovljeno, da so sredstva za časopisje, s katerimi naj bi iz proračuna krili razliko med proizvodno
in prodajno ceno časopisov republiških družbeno-političnih organizacij, predvidena na več mestih. Zaradi celovitega pregleda nad sredstvi in zaradi enovite
politike delitve teh sredstev, bi bilo potrebno, da so vsa sredstva zbrana na
•enem mestu. Razen tega odbor šteje za potrebno, da se pojasni, kako in s
katerimi sredstvi bo krit primanjkljaj omenjenega časopisja iz leta 1963.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Daneta Tovornika.
St.: 40-2/63
Ljubljana, 13. 12. 1963
Predsednik:
Boris Mikoš 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1964
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. in 12. decembra 1963
obravnaval predlog plana o proračunu SR Slovenije (republiški proračun) za
leto 1964 in k predlogu ni imel pripomb.
Pri tem so člani odbora omenili neugoden finančni položaj določenih zdravstvenih zavodov, ki za večje družbeno-politične skupnosti opravljajo določene
naloge. Te terjajo kontinuirano delo, sestavljanje analiz in proučevanje posameznih pojavov! Potrebna materialna sredstva daje proračun le do določene
višine, npr. pri zavodih za zdravstveno varstvo komaj dobro polovico. Ostale
vire dohodkov si morajo ti zavodi zagotoviti s pogodbami, ki jih sklenejo z
naročniki svojih storitev. Tak način financiranja daje tem zavodom delno obeležje servisov in nedvomno ne vpliva ugodno na kontinuiteto in kvaliteto dela
v njih, pri tem pa pogosto njihovo delo ni v skladu z nalogami, zaradi katerih
so bili ustanovljeni. Za naloge, določene po ustanovitveni odločbi, pa je težko
dobiti interesente, ki bi jih financirali. Zavodi te vrste imajo povsod v svetu
stalna sredstva zagotovljena v proračunu ali drugih rednih virih in to za vse
svoje potrebe in vso dejavnost. Zato je odbor sklenil predlagati, naj se status
in financiranje teh zavodov prouči in uredi v skladu z nalogami, ki so jim
naložene.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Socialnozdravstvenemu zboru, da odobri predlog proračuna SR Slovenije (republiškega
proračuna) za leto 1964 brez pripomb.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Janeza Varla.
Št.: 40-2/63
Ljubljana, 12. 12. 1963
Poročevalec:
Predsednik.
Janez Vari 1. r.
dr. Adolf Drolc 1. r.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
• POROČILO
k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1964
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijskopolitičnega zbora je na svoji 9. seji, ki je bila v dneh 13., 14. in 17. 12. 1963,
obravnaval in sklepal o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike
Slovenije za leto 1964 (republiški proračun).
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Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1964
je odbor v načelu sprejel.
V razpravi o podrobnostih pa je ugotovil realnost predvidevanja, da se
proračunski dohodki za leto 1964 v primerjavi z letom 1963 povečujejo za 8 ®/o.
Hkrati pa nastopajo v letu 1964 nekatere nove za vso republiko skupne obveznosti, ki povečujejo izdatke za 3726 milijonov din oziroma za 18% v odnosu
na leto 1963. Skupna vsota proračunskih dohodkov, ki pripade republiškemu
proračunu za leto 1964, znaša torej 25 milijard 800 milijonov.
Ob ugotovitvi, da se iz skupnih proračunskih dohodkov izloči v korist
skladov, naštetih v drugem členu predloga zakona, 37,4 «/o sredstev, je odbor
sklenil, da k razpravi povabi predstavnike nekaterih skladov, in sicer: predstavnike cestnega slada SR Slovenije, sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, sklada za pospeševanje kmetijstva in sklada
SR Slovenije za negospodarske investicije.
Vsi ti skladi so samostojne pravne osebe, upravni odbori skladov pa v
okviru smernic republiškega družbenega plana in razpoložljivih sredstev vodijo
politiko razvoja posameznih dejavnosti. Glede na obrazložitve, ki so jih podali
predstavniki skladov, je odbor izrazil soglasje k predlagani višini udeležbe
posameznih skladov na proračunskih sredstvih, čeprav dodeljena sredstva niso
zadostna za popolno izvedbo programov posameznih skladov. Zato odbor podpira odločitev posameznih upravnih odborov skladov, da pravočasno zagotovijo
manjkajoča sredstva z najemanjem kreditov pri denarnih zavodih in z aranžmaji o sofinanciranju s strani drugih zainteresiranih družbeno-političnih skupnosti ter delovnih organizacij.
Odbor je bil tudi mnenja, da bodo morali upravni odbori skladov smotrneje
uporabljati dodeljena proračunska sredstva. Tako npr. sklad za pospeševanje
proizvodnje in predvajanja filmov dosedaj s svojimi sredstvi ni vplival na proizvodnjo filmov, temveč dodeljeval sredstva naknadno na podlagi ocene že izdelanega filma. Doseči bo tudi potrebno pravočasno zbiranje dodatnih sredstev za
cestni sklad SR Slovenije. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je ta postopek
tako dolgotrajen, da otežkoča upravnemu odboru odločitve in ovira izvajalce
v izvršitvi predpriprav za izvedbo predvidenih del.
Odbor je mnenja, da predlog zakona ne upošteva dovolj dosledno načela
financiranja uprave na podlagi njenih nalog in programa dela. Predlog zakona
v svojem tretjem členu sicer določa, da republiški organi, ki se financirajo po
načelu delitve dohodka, razporejajo sredstva, predvidena za njihovo redno
poslovanje, samostojno s finančnim načrtom, ki ga sprejemajo sveti delovnih
kolektivov sporazumno s starešinami organov. Ustavno določilo nameč zagotavlja enoten družbenoekonomski položaj vseh delovnih ljudi, s čimer pa ni več
v skladu administrativno proračunsko dodeljevanje sredstev upravnim organom. Odbor zato meni, da bo ob pripravah zakona o proračunu za leto 1965
nujno dosledneje upoštevati načela dohodka in delitve po delu. Proučiti bo
potrebno tudi vprašanje formiranja znotraj posameznih organov in vprašanje,
ali naj bi sredstva teh skladov porazdelili samoupravni organi samostojno ali
skupaj s starešino. Tako razdeljevanje sredstev bo omogočilo, da bo prišla do
izraza nujna zahteva za hitrejši strokovni dvig kadrov in modernizacijo teh-
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nične opremljenosti upravnih organov, kar v predlaganem proračunu ni upoštevano v zadostni meri.
Po tej podrobni obravnavi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1964 je odbor predlog zakona v celoti soglasno izglasoval brez
sprememb.
II.
V razpravi o posebnem delu predloga proračuna SR Slovenije za leto 1964
je odbor posvetil večjo pozornost izdatkom kot dohodkom, ker dohodki pritekajo v skladu z realnimi predvidevanji družbenega plana SR Slovenije zaradi
porasta narodnega dohodka in gospodarske moči SR Slovenije v letu 1964.
V razpravi o izdatkih po posameznih razdelkih je odbor zahteval dodatne
obrazložitve nekaterih republiških upravnih organov ter zavodov, in sicer: Re-publiškega sekretariata za notranje zadeve, za turizem, za narodno obrambo, za
proračun in občo upravo, za kmetijstvo in gozdarstvo, za informacije ter
Hidrometeorološkega zavoda in Geodetske uprave.
V nekaterih razdelkih predlog proračuna predvideva poleg rednih izdatkov,
ki so nujni za normalno poslovanje upravnih organov, še posebno sredstva
kot dotacije" družbenim organizacijam in društvom. Predvideno je dotiranje
113 družbenih organizacij in društev po ustreznih republiških sekretariatih.
Dotacije naj ne bi pokrivale tekočih upravnih potreb posameznih društev,
ampak naj bi bile namenjene za tiste aktivnosti, za katere je družba najbolj
zainteresirana. Družbeno-političnim in telesno vzgojnim organizacijam pa je
dodeljena dotacija, ki se predvideva med izdatki republiškega sekretariata za
proračun in občo upravo. V razpravi je ugotovljeno, da je potrebno zaostriti
vse oblike štednje, da zelo verjetno niso izkoriščene vse možnosti za povečanje
lastnih dohodkov in da je doseči večjo zavzetost za boljše gospodarjenje. Zato
je odbor sklenil predlagati Skupščini SR Slovenije ustanovitev posebne komisije, ki naj bi tekom leta spremljala politiko in sistem dodeljevanja dotacij
društvom in na podlagi zbranih ugotovitev predlagala tak sistem, ki bo zagotavljal odpravo navedenih pomanjkljivosti in ki bo hkrati pomenil podlago za
reševanje tega vprašanja v predlogu proračuna za leto 1965.
V razpravi po posameznih razdelkih odbor tudi ugotavlja, da so predvidena
sredstva za posamezne organe določena sporazumno med predlagateljem predloga proračuna in koristnikom v okviru možnosti tj. celotnih dohodkov republike. Ta sredstva bodo po mnenju predstavnikov organov zadovoljevala predvsem njihove tekoče potrebe. Odbor meni, da bo v prihodnjem letu potrebno
globlje proučiti naloge in izvrševanje programov posameznih organov in tako
doseči smotrnejšo in ekonomsko bolj upravičeno delitev. Tako je npr. dodeljeno
republiškemu sekretariatu za turizem 33 milijonov din za splošno propagando
turizma, republiški sekretariat za informacije pa je v svojem proračunu predvidel 1 milijon dinarjev za iste namene. Združitev teh sredstev na podlagi enotnega programa bi brez dvoma imela večji učinek.
Razprava je ugotovila podobno starije tudi pri dotiranju časopisov in publikacij, ki se pojavlja v proračunih nekaterih republiških sekretariatov. Tako
npr. republiški sekretariat za informacije predvideva dotacijo tisku družbenih
organizacij v višini 135 milijonov 400 tisoč dinarjev, med sredstvi »za splošne
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republiške potrebe« pa je predvidena subvencija 300 milijonov dinarjev za
kritje razlik v cenah časopisov. Odbor meni, da bi bilo v prihodnje smotrneje
dodeljevati ta sredstva skladu za pospeševanje založništva SR Slovenije in zagotoviti ustrezno delitev in gospodarjenje z njimi.
III.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Organizacijsko
političnega zbora je po temeljiti razpravi soglasno sprejel predlog proračuna
SR Sloveniji (republiški proračun) za leto 1964 v celoti brez pripomb in predlaga
zboru, da ga sprejme.
Iz razprave razvidne ugotovitve o nekaterih še odprtih vprašanjih pa
obvezujejo pristojne organe k še intenzivnejšemu oblikovanju ustreznih rešitev,
da bodo le-te prišle v celoti do izraza v pripravah predloga proračuna SR Slovenije v letu 1965.
Za svojega poročevalca je odbor določil člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Franja Turka.
St.: 40-2/63
Ljubljana, 17. 12. 1963
Predsednik:
Marija Aljančič 1. r.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964
Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 7. 12. 1963 obravnavala predlog
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964.
Komisija je ugotovila, da je predlog zakona v skladu z ustavo in s pravnim
sistemom ter predlaga, da pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta
predloženi zakon.
St: 40-2/63
Ljubljana, 7. 12. 1963
, _
. Predsednik:
dr. Josip Globevnik 1. r.

PREDLOG SKLEPA
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije
(republiškega proračuna) za leto 1964
Na podlagi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije je
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 20. decembra 1963
obravnaval predlog proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto
1964 in sprejel
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sklep
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije
(republiškega proračuna) za leto 1964.
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da k predlogu
proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964 nima predlogov
za spremembe in dopolnitve.
Zbor je bil le mnenja, da bi bilo treba proučiti možnosti za boljšo in spodbudnejšo delitev sredstev med družbeno-političnimi skupnostmi in pri tem
krepiti vlogo komun.
Razen tega je v razpravi o proračunu tudi ugotavljal skromno udeležbo
kulturnih dejavnosti pri delitvi sredstev iz proračuna in skladov.

PREDLOG SKLEPA
o stališčih in mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu proračuna
SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964
Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave SR Slovenije je
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 19. decembra
1963 obravnaval predlog proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za
leto 1964 in sprejel
sklep
o stališčih in mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu proračuna
SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964.
I. Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da k predlogu proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1964 nima pripomb ali predlogov za spremembe in dopolnitve.
II. Pri razpravi v zboru, pa tudi že v poročilu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov zbora, je bilo opozorjeno na neugoden finančni
položaj tistih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo za večje družbeno-politične
skupnosti določene naloge. Potrebna sredstva za njihovo dejavnost daje proračun le do določene višine, npr. pri zavodih za zdravstveno varstvo dobro
polovico. Druga potrebna sredstva si morajo ti zavodi preskrbeti sami. Iz
tega izhaja vrsta pomanjkljivosti, ki neugodno vplivajo na delo teh zavodov.
Po mnenju zbora bi bilo treba status in financiranje teh zavodov proučiti in
urediti v skladu z nalogami, ki so jim naložene.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
o nekaterih problemih organizacije in delovanja uprave občinskih skupščin
I.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora je ob
proučevanju statutov občin, okrajev in mest, krajevnih skupnosti ter delovnih
organizacij ugotovil, da se pri pripravah občinskih statutov vrsta vprašanj in
pomanjkljivosti, med drugimi predvsem vprašanje organizacije občinske uprave,
zlasti njenega odnosa do občinske skupščine in občanov. Tudi številne prošnje
in pritožbe opozarjajo na vrsto pomanjkljivosti v delu občinske uprave, posebno
ker služba pravne pomoči ni tako organizirana, da bi nudila kar najbolj kvalitetno pomoč občanom pri uveljavljanju njihovih pravic.
Tako stanje je narekovalo odboru za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov, da takoj prične sistematično proučevanje navedenih vprašanj ter
da k temu delu pritegne tudi pristojni Republiški sekretariat za občo upravo
in proračun. Odbor sam pa je imenoval posebno komisijo za proučevanje
vprašanj uprave ter formiral tudi več skupin poslancev, ki so v nekaterih
občinah proučevali posamezna pereča vprašanja.
Tako je temeljno poročilo za razpravo v odboru bilo »Poročilo o nekaterih
problemih organizacije in dela uprave.« Republiškega sekretariata za proračun
in občo upravo, katerega je v obravnavanje poslal Skupščini SR Slovenije njen
Izvršni svet. Odbor je sklenil, da se to poročilo predloži v razpravo odboru.
V poročilu so sistematično obdelani problemi organizacije in dela uprave ter
tudi nakazane rešitve posameznih vprašanj ob upoštevanju, da je organizacija
uprave občinske skupščine njena samoupravna pravica. Nekatere posebne dopolnitve odborove komisije kakor tudi skupin poslancev pa so nakazane v tem
poročilu.
II.
Pri obravnavanju naštetih vprašanj je potrebno upoštevati, da je pospešen
razvoj našega komunalnega sistema povzročil prenos številnih pristojnosti iz
širših družbeno-političnih skupnosti na občine. S svojim samoupravnim sistemom je občina v novi ustavni ureditvi postala nosilka vse nadaljnje socialistične preobrazbe. To povzroča v občinah spoznanje, da je nujno potrebno
prilagajati organizacijo občinskih upravnih organov njenim vsebinskim nalogam. Naloge upravnih organov po novi ureditvi se kažejo predvsem v izvrševanju zakonov, družbenih planov, aktov predstavniškega telesa, zlasti v izvajanju politike občinske skupščine, v spremljanju stanja na vseh področjih,
organiziranju in opravljanju določenih služb, v odločanju o upravnih zadevah,
izvrševanju upravnega nadzorstva in druge upravne dejavnosti, kakor tudi pri
pripravljanju aktov in drugih strokovnih zadev za predstavniška telesa in
njihove politične izvršilne organe.
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V svojem delu upravni organi sodelujejo med seboj (medobčinska sodelovanja) ter z delovnimi in družbenimi organizacijami v vprašanjih, ki so
skupnega pomena. Tako sodelovanje zagotavlja medsebojno obveščanje vseh,
ki so na posameznem vprašanju zainteresirani in omogoča učinkovito uresničevanje pravic, interesov občanov, kakor tudi delovnih organizacij.
Naloge, ki so že naštete, kakor tudi druge, predvsem pa temeljita analiza
družbenoekonomske strukture občine, gospodarske razvitosti, strukture prebivalstva, število in razvitost delovnih organizacij, teritorialne razsežnosti, potrebe po ureditvi komunalnih in urbanističnih razmer, potrebe po razvoju
terciarnih dejavnosti, tako turizma, gostinstva, trgovine, obrti in podobno, bodo
vsaki občini narekovale tem zahtevam ustrezno organizacijo uprave občinske
skupščine. Pri takih pripravah organizacije uprave pa se bodo tudi najbolj
izrazile potrebe, da se za nekatera področja ustanovijo skupni organi za več
občin tako, da se ti izločijo v posamezno medobčinsko službo ali pa, da se pri
eni izmed občin ustanovi skupen organ, ki bo opravljal določene zadeve za več
občin. Za tako organizacijo služb je potrebno najti najprej realne temelje,
s sporazumi med občinami pa zagotoviti nemoteno funkcioniranje in financiranje.
Nekatere strokovne službe je mogoče izločiti iz občinske uprave z ustanovitvijo samostojnih zavodov; tako pravno pomoč, socialno delo, pedagoško
službo, požarno varnost, statistiko itd., kar vse je mogoče organizirati tako, da
služi več občinam.
Pomanjkanje širšega sodelovanja družbenih organov pri ustanavljanju
skupnih služb in pri iskanju oblik medkomunalnega sodelovanja pa povzroča,
da še, vedno žive lokalistične tendence, ki pogojujejo, da sodelovanje v upravi
med občinami še.ni doživelo tistega razmaha, ki ga terjajo interesi skupnosti
in posameznika. Tudi objektivni činitelji so nekje vzrok temu in sicer pomanjkanje kadrov z zahtevano izobrazbo, pomanjkanje prostorov, zastarela
opremljenost tehničnih služb itd.
Tako stanje je povzročilo najrazličnejše težnje po izboljšanju organizacije
občinske uprave. V nekaterih občinah so že močno razviti analitski oddelki,
inšpekcijske službe so osredotočene v posebnih organizacijskih enotah, zadeve
upravnega postopka se opravljajo ponekod že bolj koncentrirano in bolj specializirano in podobno.
Pri iskanju ustreznih oblik organizacije občinske uprave pa ni aktualno
vprašanje ali je občinska uprava razdeljena oziroma organizirana po eni izmed
skrajnih variant to je po resorni ureditvi, kjer je notranja organizacija razdeljena glede na delitev po materiji ali po funkciji, kar pomeni funkcionalno
delitev znotraj uprave. Organizacija občinske uprave mora predvsem ustrezati
sedanjim spremenjenim odnosom do občanov in zahtevam do dela občinske
skupščine. Tako bo po vsej verjetnosti prav ta zahteva po spremembi korigirala
dosedanji resorni sistem in uvedla tako organizacijo, ki bo primerna za določeno
občino. Predvesm pa bo potrebno spoštovati zakonitost, organizacijo prilagoditi
tako, da se doseže največja možna ekspeditivnost v reševanju upravnih in
drugih zadev. Uvesti in organizirati je potrebno sprejemne pisarne ter delovna
mesta v njih zasesti s kvalitetnimi kadri. V pristojnost krajevnih uradov,
kateri so najbližji občanu, je prenesti kar največ možnih zadev. Delovni čas
celotne občinske uprave je urediti tako, da bo le-ta najbolj ugoden za občane.
V nekaterih večjih občinah se je pokazalo, da je popoldansko poslovanje enega
dne v tednu premalo. Izboljšati je osebni odnos uslužbencev do občanov v
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dajanju informacij, čeprav v konkretnem primeru posamezni uslužbenec za
njih ni pristojen. Poenostaviti je potrebno vrsto postopkov, zlasti z uvajanjem
poizvedb organa pri drugem organu po uradni dolžnosti ter tako zmanjšati
dokazovanje z raznimi listinami, ki jih morajo včasih občani iskati pri istem
organu ali pri sosednem referentu.
III.
Pri analizi dosedanjega stanja sistematizacije delovnih mest, številčnega
stanja uslužbencev, strokovnega sestava uslužbencev, glede na strokovno kvalifikacijo, priliva novih kadrov s strokovno usposobljenostjo se je pokazalo,
da so delovna mesta, ki zahtevajo uslužbence z visoko strokovno izobrazbo,
zasedena z uslužbenci z nižjo strokovno izobrazbo. So občine, ki nimajo nobenega uslužbenca z visoko ali višjo izobrazbo. Primanjkujejo predvsem pravniki, ekonomisti, gradbeni inženirji, zdravniki in drugi, brez katerih si ni
mogoče misliti uspešnega poseganja občinskih organov pri reševanju gospodarske in družbene problematike na področju občine. Zaradi takega stanja
bo nujno potrebno preiti od kampanjskega načina obravnavanja kadrovskih
problemov na načrtno in sistematično proučevanje vprašanj dviga strokovnega
sestava uslužbencev.
Dosedanji načini in oblike štipendiranja niso izhajali iz kompleksnih planov
kadrovskih potreb občine, kar je povzročilo prelivanje štipendistov v delovne
in druge strokovne organizacije, kjer je bilo štipendiranje bolj stimulativno
in tudi kasnejše nagrajevanje.
V zadnjih letih se znatno izboljšuje kvalitetni sestav občinskih uslužbencev,
vendar ta kvalitetna izboljšava še vedno močno zaostaja za potrebami, ki jih
narekuje hiter razvoj družbenega samoupravljanja. Poleg štipendiranja iščejo
občine tudi druge načine dopolnilnega izobraževanja za uslužbence uprave.
Omogočajo izreden študij na ustreznih srednjih, višjih ter visokih šolah. Vprašanje pa se pojavlja pri uslužbencih z nižjo strokovno izobrazbo, le-tem bo
potrebno posvetiti posebno pozornost in omogočiti, da dosežejo srednjo strokovno izobrazbo. Kljub temu pa je potrebno v vsaki občini proučiti sistematizacijo delovnih mest in tako zasnovati smotrno kadrovsko politiko s ciljem,
da se dvigne kvaliteta in kvantiteta dela ter zmanjša število uslužbencev.
IV.
Tudi pri občinski upravi je potrebno izpopolnjevati načelo dohodka in
delitve po delu. Razen uskladitve družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi,
zaposlenih v občinski upravi z delovnimi ljudmi v delovnih organizacijah, je
namen novega uslužbenskega sistema neposredno vplivati na izboljšanje organizacije dela, povečanje ekspeditivnosti in kvalitete delovanja, zlasti v odnosih
do občanov. Delitev dohodka po delu pa je le ena izmed podlag in spodbud
za dosega tega cilja.
Izenačevanje družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v upravi je
treba usmeriti v krepitev samoupravnih pravic delovnih kolektivov, pri tem
pa je treba vprašanje dolžnosti izpopolnjevanja dela uprave postaviti na eno
izmed pravih mest. Večja afarmacija svetov dolevnih kolektivov je zaradi
tega nujna. Skromne pristojnosti kolektiva oziroma njegovega sveta so neštetokrat ovira za hitrejši razvoj samoupravljanja. V izključni pristojnosti kolek-
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tiva je le upravljanje s skladi skupne porabe; tega sklada pa zaradi pomanjkanja sredstev največkrat ni. Sveti delovnih kolektivov pa še vedno vse
premalo spremljajo delo občinske uprave. Pobud za izboljšanje organizacije
dela, za strokovno usposabljanje uslužbencev, za proučevanje sistema nagrajevanja je s strani samoupravnih organov še vedno malo. Redki so primeri,
ko sveti analizirajo odnos občinske uprave do občanov.
Sveti kolektivov še nimajo v celoti izoblikovanih pravic in dolžnosti ter
morajo za reševanje že manjšega izključno notranjega problema iskati soglasje
pri tajniku občinske skupščine. Skladno z iskanjem primernih oblik organizacije občinske uprave bo potrebno tudi razčiščevati, katere dolžnosti in pravice
so v izključni pristojnosti delovnega kolektiva oziroma njegovega sveta ter
katere so tako pomembne, da je za njihovo odločanje potrebno soglasje tajnika.
Rešiti bo tudi problem formiranja dohodkov uprave. Pri razpravljanju o tem
se pojavlja več stališč: tako na primer naj se dosedanji proračunski sistem
financiranja uprave nadomesti z drugim sistemom, ki bo zagotovil funkcioniranje na najbolj cenen in gospodaren način. V praksi se je izoblikovalo
načelo, da se naj državnim organom zagotovijo dohodki za njihovo poslovanje
v sorazmerju z obsegom in pomembnostjo nalog skladno s porastom produktivnosti dela oziroma z dviganjem osebnih dohodkov v gospodarstvu in družbenih službah na območju občine. To načelo pa je bilo le deloma uresničeno,
ker so bila sredstva odmerjena v večini primerov v višini potrošnje prejšnjega
leta z določenim poviškom. Tak proračunski sistem razdeljevanja sredstev pa
ni upošteval potrebe organa glede na vrsto, strukturo, obseg in pomembnost
njegovih nalog, predvsem ni bil v skladu s stalnim povečanjem dela občinske
uprave o procesu prenašanja pristojnosti na občine. Pojavlja se tudi zahteva,
da naj se uvede sistem financiranja delovnega programa, to je nalog uprave,
zlasti ob upoštevanju ustavnega določila, da je zagotovljen enoten družbenoekonomski položaj vseh delovnih ljudi, da je tudi pri občinski upravi izpolnjevati načelo samostojnosti, enotnosti delovnih razmerij itd. Ta načela pa ne
dopuščajo starega proračunskega sistema participacije, temveč je potrebno preiti
na programiranje dela in financiranje delovnega programa. Znesek naj bi se
določil v globalu, porazdeli pa naj ga organ samouprave to je svet delovnega
kolektiva s svojim finančnim planom. Tako se lahko tudi določi znesek za
dodatne naloge, ki gredo mimo programa. Pri takem formiranju dohodka pa je
potrebno ustanoviti sklade, kot sklad za amortizacijo, poslovni sklad, rezervni
sklad, sklad skupne porabe in eventualno druge sklade, ki jih bo samoupravni
organ smatral za potrebne. Pojavljajo se tudi predlogi, naj svet delovnega
kolektiva odloča tudi o reviziji finančnega plana ter spremembi višine sredstev
za materialno-operativne izdatke, o razmerju med osebnimi in materialnimi
izdatki, o spremembi višine in namena osebnih izdatkov, kakor tudi o zaključnem računu. Delovni kolektiv občinske uprave bo s takimi samoupravnimi
pravicami pritegnjen k organizaciji občinske uprave, kajti njegov interes bo,
da je ta kvalitetna, ekspeditivna in kar najbolj cenena.
V.
Vrsta proučevanj pa tudi anket je pokazala na več nerešenih vprašanj,
zaradi katerih se občani upravičeno pritožujejo, najsi bo to po zborih volivcev,
v pritožbah, vlogah in prošnjah, ali pa po družbenih organizacijah. Ti problemi
sicer niso novi, vendar pa čedalje bolj stopajo v ospredje kot pereč problem.
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Največ pritožb občanov je na vsebino, način delovanja in notranjo organizacijo dela občinske uprave. Oblike in metode dela občinske uprave zaostajajo
za splošnim in družbenim razvojem in neštetokrat niso v skladu z vlogo in
položajem uprave v odnosu do občana glede na sedanji spremenjeni položaj
občana.
Vzroki za tako stanje so predvsem v sedanjem delu uprave, ponekod v
perečem kadrovskem vprašanju, ki je v ozki povezanosti z nestimulativnim
osebnim nagrajevanjem, fluktuacijo kadrov, zamotanosti in nejasnosti predpisov, kompliciranosti, ki nastaja zaradi zahteve po predlaganju vse mogočih
potrdil, katere morajo občani predlagati pri uveljavljanju svojih pravic, neekspeditivnosti pri obravnavanju zadev občanov, organizacij, neobveščanje občanov
o stanju njihovih zadev, premajhnem posluhu za probleme občana in podobno.
Neurejen in nepravilen odnos med občanom in upravo osvetljujejo tudi
številne nerešene zadeve občanov ter njihove pritožbe, v katerih s poleg vsebinskih nepravilnosti pojavljajo kot vzroki še neekspeditivnost, neučinkovitost
in kompliciranost. So pa tudi pojavi nespoštovanja zakonitosti. Zaupanje občanov do občinske uprave je nekje omajeno, kar kažejo številne vloge občanov,
naslovljene na zvezne in republiške organe.
Glede vseh pritožb je ugotoviti, da se le-te v večini primerov nanašajo na
stanovanjsko problematiko, delovna razmerja, gradbeno-komunalne zadeve,
gozdarsko-kmetijske in davčne zadeve. Občani se pritožujejo iz najrazličnejših
vzrokov; med njimi pa so primeri nezakonitosti, formalistično in ozko obravnavanje zadev, kar pogojuje nestrokovna zasedba delovnih mest v upravi, pristranosti, ki po navadi izvira iz familiarnosti, neopravičenega zapostavljanja
interesov občanov in sicer pod plaščem družbenih interesov, intervencionizma,
dolgotrajnega postopka itd.
Vzrok za povečanje vlaganj prošenj in pritožb je tudi dejstvo, da občani
ne dobivajo dovolj pravne pomoči in nasvetov za uveljavljanje svojih pravic.
Občani so glede urejanja svojih pravnih razmerij v krajih, oddaljenih od
mestnih središč, prepuščeni sami sebi, kolikor ne obremenjujejo šibko zasedenih
sodišč z iskanjem pravnih nasvetov. Vsekakor do sedaj organizirana služba
pravne pomoči ni uspela zadostiti potreb pri nuđenju pravne pomoči zlasti
tam, kjer so potrebe občanov po strokovni pomoči zelo pereče.
Medsebojni odnos uprave do občana tudi ruši sedanji sistem številnih potrdil. Današnje poslovanje uprave, pa tudi javnih služb v zvezi z izdajanjem
in predlaganjem potrdil v postopku za realizacijo pravic in obvez občanov
manifestira številne nepravilne pojave. Da je problem potrdil res aktualen, dokazujejo tudi podatki o številu potrdil, njihovi frekvenci, številu pravic in obvez,
pri katerih se zahtevajo potrdila kot dokaz in drugo. Sedaj se izdaja 260 raznih
potrdil. Na okoli 196 primerov raznih pravic in obvez občanov je vezano potrdilo
kot dokaz o postopku. Letna frekvenca samo nekaterih vrst potrdil znaša
preko 10 000 v organih uprave posameznih občin. Pri živinskih potnih listih
pa precej več (40 000).
Od skupnega števila potrdil (260) večina nima podlage v pravnih predpisih.
Zahteva teh potrdil je rezultat prakse in pojmovanja organov, ki jih zahtevajo, da se jim jih predloži kot dokaz v postopku realizacije pravic občanov.
Na tak zaključek navajajo tudi podatki,, da v okoli 145 primerih, v katerih se
izdajajo potrdila, organi, ki izdajajo ali zahtevajo te dokumente, se v svojih
zahtevah ne sklicujejo na predpise, v katerih bi bilo predvideno obvezno dokazovanje s potrdilom. Posledice so, da se v postopku reševanja le ene zadeve
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zahteva od občana, da dostavi 5, 7 pa tudi več različnih potrdil. V večini primerov pa so za izdajanje potrdil pristojni različni organi, zato je občan prisiljen,
da stavi po 7 ali več zahtevkov za izdajo potrdil, da večkrat pripelje priče
in to celo iste zaradi zasliševanja, dostavi v prepisu druge pismene dokaze,
plačuje takse posebej za vsako potrdilo itd.
Vsa ta problematika, ki pa s tem še ni izčrpana, kaže zapletene odnose
med upravo in občanom. Posledica pa je predvsem izguba časa, izpad v proizvodnji oziroma efektu dela občana, zavlačevanju rešitve in s tem večje družbene izdatke na raznih področjih, zaostreno vzdušje itd. Stanje narekuje, da se
temu vprašanju takoj posveti posebna pozornost, zlasti ob usklajevanju že sedanjih predpisov z ustavo. Tudi Republiški sekretariat za proračun in občo
upravo je v svojem poročilu pri obravnavanju poenostavitve postopkov prišel
do zaključka, da bi morali problem potrdil reševati v naslednjih smereh:
— odpraviti vsa potrdila, ki niso nujno potrebna in dati drugim listinam
večjo dokazilno moč (npr. osebna izkaznica bi lahko nadomestila potrdila o
vsem, kar je v njej vpisano, tako da bi lahko odpadla potrdila o prebivališču,
o rojstvu, o državljanstvu, o vpisu v volilni imenik itd.); zveznim organom
pa je bil že dostavljen predlog, da bi se ukinilo 51 vrst potrdil, 12 vrst pa
bistveno poenostavilo;
— doseči, da bodo državni in drugi organi v postopku sami po uradni dolžnosti zbirali potrdila oziroma podatke, ki so uradno evidentirani, ne da bi s tem
obremenjevali občane (prve poskuse o tem v Sloveniji že pripravljajo občine
Kranj, Žalec, Koper itd.);
— ob usklajevanju predpisov z novo ustavo posvetiti vso pozornost določbam o postopkih z občani in iz predpisov izločiti vse, kar v postopku po nepotrebnem obremenjuje občane oziroma podražuje in komplicira reševanje njihovih zadev.
VI.
Ustava daje poseben poudarek ustavno zajamčenim svoboščinam, pravicam
in dolžnostim občanov ter delovnih in družbenih organizacij. Potrebno je, da
se tem zajamčenim pravicam in svoboščinam pripomore do popolne uveljavitve z dajanjem uspešne zaščite. To pa zahteva organizacijo učinkovite in
novim razmeram prilagojene službe pravne pomoči. Ker ima vsakdo pravico do
enakega varstva svojih pravic v postopku pred sodišči, upravnimi in drugimi
državnimi organi, ki odločajo o njihovih pravicah in obvezah, je družbena
skupnost zavezana, da ustvari pogoje za nuđenje pravne pomoči z odvetništvom,
kot samostojno družbeno službo, kakor tudi z drugimi oblikami pravne pomoči.
Odvetništvo je v Sloveniji še vedno osnovna oblika pravne pomoči. Te
oblike pa se ne more posluževati vsak občan, ker je ni v vsakem okraju (na
območju 7 občinskih sodišč ni nobenega odvetnika) ali pa se ji je zaradi gmotnih
razmer odrekel. Nagrada odvetnika je predpisana v tarifi, v zadevah, ki pa
so za občana najbolj pereča (delovna razmerja, invalidske zadeve, zadeve
socialnega zavarovanja in druge zadeve), pa ta tarifa odvetnika ne stimulira
in se otresa teh zadev. Pokaže se tako, da je pravna pomoč po odvetniku najslabša za tisto kategorijo občanov, ki so v slabših gmotnih razmerah in to na
področjih, ki najbolj neposredno posegajo v življenje občana in je največja
potreba za učinkovito pravno pomoč. Kljub priporočilu Skupščine LR Slovenije
z dne 24. 5. 1959, da naj se v občinah in družbenih organizacijah organizira
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služba pravne pomoči, se to v celoti ni upoštevalo. Službe pravne pomoči v
okviru upravnih organov občinske skupščine so organizirane le v 24 občinah,
kjer delujejo kot organizacijske enote občinske uprave, od tega pa so v 4 primerih organizirane kot občinski zavodi. V 3 primerih pa so odvetniki, ki sodelujejo v samostojnih zavodih za pravno pomoč, pogodbeno vezani za nuđenje
pomoči občanom s področja ustanovitvene občine. Kot ustanovitelj samostojnih
zavodov nastopajo občine še v 7 primerih, toda tu poslujejo odvetniki povsem
samostojno in jih vežejo z ustanovitelji glede zastopanja le določenih kategorij
klientov posebne pogodbe.
Analiza stanja je pokazala, da je služba pravne pomoči pri občinah in
okrajih nezadostna in nerazvita. Razlog za to je prav v dejstvu, da so te službe
v pretežni meri v sklopu upravnih organov občin. Obstaja celo mnenje, da je
ta služba pravne pomoči namenjena predvsem zaščiti interesov občinske oziroma
okrajne uprave, ne pa občanom. Organizaciji služb pravnih pomoči in njeni
kadrovski zasedbi ni posvečeno dovolj pozornosti. Pri večih primerih nudijo
pravno pomoč posamezni referenti organov uprave in to prav iz področja svojega dela. Taka pravna pomoč ni učinkovita in pripelje občana do nezaupanja.
Tisti, ki je dal nasvet, da se vloži posamezen predlog, bo kot referent o njem
odločal in pri eventualni zavrnitvi zahtevka pomagal sestaviti še pritožbo. Kvaliteta dela teh služb je pomanjkljiva in pravno neustrezna. Občan v takih
službah ne dobiva točnih pravnih mnenj za druga področja razen uprave, vloge
in sestavki so neštetokrat neustrezni in površni. Hiba je tudi v tem, da taka
služba daje le nasvet, eventualno sestavi tudi vlogo, vse nadaljnje obravnavanje pa prepušča občanu.
Stanje je boljše tam, kjer nastopajo občine in okraji kot ustanovitelji posebnih zavodov za dajanje pravne pomoči. Delo se tu odvija precizneje in
strokovno bolje. Posle opravljajo odvetniki, ki uživajo zaradi ločenosti od organizacijskih oblik uprave večje zaupanje kot druge pravne pomoči na občini.
Sedanji razvoj gre v smer ustanavljanja posebnih zavodov za dajanje
pravne pomoči. Zavodi pa imajo tendenco, da se finančno osamosvojijo. Ta
tendenca pa lahko izrodi namen ustanavljanja zavodov pravne pomoči. Pri osamosvojitvi odpadejo dotacije ali pavšalni zneski, ki so določeni za kritje stroškov nuđenja pravne pomoči od občinskih skupščin za občane, ki plačila ne
zmorejo. Tako se pojavi isti problem, kot pri samostojnih odvetnikih, da sprejemajo le zadeve, ki so iz finančnega vidika zainteresirane.
Težnja za finančno osamosvojitev zavoda in na razbremenitev stroškov
občine je pravilna, toda pred tem je potrebno najti tako obliko zavoda, da bo
namen nuditi pravno pomoč občanom ostal še vedno primarna naloga. Sedanja
praksa pa kaže, da zavodi prav zaradi finančnih težav čas za nuđenje pravne
pomoči občanom omejujejo.
Občinske skupščine, ki skrbe za popolno uresničevanje ustavnih pravic
občanov, naj poiščejo take oblike dela in organizacije, da bo služba pravne pomoči sposobna dajati kvalitetno pomoč vsem občanom, predvsem v njihovih
najbolj življenjskih in vsakodnevnih potrebah.
VII.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se je ob razpravi o
poročilu Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo o nekaterih
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problemih organizacije in dela uprave, katerega je poslal v razpravo Skupščini
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, strinjal z ugotovitvami in zaključki tega
poročila. Mnenja je, da se zaključki v poročilu vnesejo v predlog priporočila
o nalogah za zboljšanje učinkovitosti uprave in njenega delovanja, katero vam
je bilo že dostavljeno.
Št.: 021-7
Ljubljana, 26. novembra 1963
Predsednik:
Marija Aljančič 1. r.
\
PREDLOG PRIPOROČILA
o nekaterih nalogah za izboljšanje dela občinske uprave
Organizacijsko-politični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije
je po 153. členu ustave Socialistične republike Slovenije na seji dne 16. decembra 1963 razpravljal o nekaterih vprašanjih organizacije in dela občinske
uprave.
Zbor je na podlagi poročil in razprave ugotovil:
S širjenjem in krepitvijo družbenega samoupravljanja ter v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem se povečujejo zahteve po strokovnem
delu uprave, ki mora omogočati občinski Skupščini, da čimbolj uspešno opravlja
svoje naloge kot najvišji organ oblasti in družbenega samoupravljanja v občini.
Enako zahtevo postavlja tudi okoliščina, da morajo predvsem občinski upravni
organi omogočati uresničevanje pravic in zakonitih interesov občanov ter
delovnih in drugih organizacij.
Iz analize delovanja občinske uprave izhaja, da je bil v zadnjih letih
napravljen znaten napredek, ki se kaže v izboljšani kvaliteti ter v večji učinkovitosti njenega dela. Izvršeni so bili precejšnji napori za izboljšanje kadrovskega
sestava, organizacije in delovnih metod v občinski upravi. Vendar pa iz analize
izhaja, da so v tej upravi še vedno številne pomanjkljivosti, in sicer tako v
njenem delu za občinsko skupščino in njene svete, kakor tudi v njenih odnosih
do občanov ter delovnih in drugih organizacij.
Slabosti občinske uprave so zlasti:
— pomanjkljivo spremljanje ter prepočasno reagiranje na dogajanja v
gospodarstvu in drugih družbenih področjih;
— nestrokovna obdelava gradiva za skupščino in njene organe;
— neekspeditivnost v delu za skupščino, kaor tudi v reševanju zadev
občanov in organizacij;
— pogosto kršenje predpisov;
— birokratsko obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na občane ter neustrezni osebni odnos uslužbencev do občanov;
— neučinkovitost nekaterih upravnih zlasti inšpekcijskih služb itd.
Vzroki za navedene in druge pomanjkljivosti občinske uprave, na katere
je opozarjala tudi ustavna razprava, izražajo pa se prav tako v pritožbah
občanov, so predvsem:
— v neustrezni kvalifikacijski strukturi uslužbencev;
— v njihovi pomanjkljivi strokovni usposobljenosti;
— v pomanjkljivi notranji organizaciji dela in v neustreznih delovnih
metodah;
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— v pomanjkljivem vodstvenem delovanju vodilnih uslužbencev;
— v predpisih, ki zahtevajo zapletene in birokratske postopke (številna
potrdila itd.);
— v ne dovolj izdelanem sistemu delitve dohodka ter še ne v celoti uveljavljenem sistemu samoupravljanja delovnih kolektivov v občinski upravi:
— v premajhni tehnični opremljenosti uprave.
Da bi se občinske skupščine s svojimi sveti še bolj uveljavile v svoji
funkciji kot najvišji organ oblasti in družbenega samoupravljanja v občini ter
da bi občani in delovne organizacije, kadar nastopajo kot stranke pred upravnimi organi, lahko čim hitreje uveljavile svoje pravice, sprejema Organizacijsko-politični zbor po 52. členu začasnega poslovnika Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije tole
priporočilo
Občinske skupščine naj stalno spremljajo delovanje občinske uprave in
omogočajo njen napredek v skladu s potrebami razvoja gospodarstva oziroma
družbenih služb ter glede na potrebo stalnega izboljševanja odnosov do občanov.
Občinske skupščine naj zato:
— s sistematičnimi in odločnimi ukrepi izboljšujejo kvalifikacijsko strukturo uslužbencev v upravi, zlasti z ustrezno politiko nagrajevanja, stalnim
strokovnim izpopolnjevanjem kadrov, ki so že v upravi, sistematičnim štipendiranjem kadrov posebno v panogah, ki so v upravi najbolj pomembne, zagotovijo ustrezni družbeni položaj uslužbencev v upravi ter večjo samostojnost
zlasti strokovnih in vodilnih uslužbencev tako, da lahko pride do veljave samostojna odgovornost za njihovo delo;
— skrbijo za izboljšanje odnosov uprave do občanov, delovnih in drugih
organizacij; pri tem naj zlasti skrbe, da bo delo uprave vseskozi zakonito in
ekspeditivno, poslovanje s strankami pa kulturno in tako organizirano, da
občanom ne bo povzročalo nepotrebnih potov in opravil. V istem cilju je treba
prilagoditi tudi delovni čas upravnih organov potrebam občanov ter ustrezno
organizirati oziroma izboljšati delo služb, ki so namenjene izboljšanju odnosov
uprave z občani kot npr. službe za prošnje in pritožbe, služba pravne pomoči,
krajevni uradi, sprejemne pisarne in podobne službe, pri čemer je treba izhajati iz ugotovitve, da je kvalitetna kadrovska zasedba osnovni pogoj za njihovo
uspešno delovanje;
— skrbijo za nenehno izpopolnjevanje organizacije in delovnih postopkov
v občinski upravi in v tem cilju tudi posredujejo pristojnim organom predloge
za ustrezne spremembe predpisov, ki ovirajo racionalno delo v občinski upravi;
— skrbijo za izboljšanje vodstvenega delovanja v upravi ter usmerijo vodilne uslužbence predvsem v organizacijo in kontrolo dela;
— zagotovijo upravi v okviru danih možnosti ustrezna tehnična sredstva
v skladu s splošnim nivojem tehničnega napredka v upravnem poslovanju;
— zagotovijo uslužbencem v upravi uveljavljanje njihovih samoupravnih
pravic na podlagi ustavnih načel in jih s tem tudi vključijo v napore za stalno
izpopolnjevanje dela v občinski upravi;
— občinske skupščine naj poskrbijo, da bodo načela, ki bodo omogočala
učinkovito, strokovno usposobljeno in ustrezno organizirano upravo, uveljavljena v občinskih statutih in v drugih predpisih, s katerimi se bodo urejala
vprašanja organizacije in dela občinske uprave.
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PREDLOG ZAKONA
o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah
1. člen
Od upravnih zadev iz republiških predpisov, ki so po določbah drugega
in tretjega odstavka 16. člena zakona o izvedbi ustave SR Slovenije (Uradni
list SR Slovenije, št. 10-91/63) začasno ostale v pristojnosti okrajnih organov,
ostanejo še naprej v pristojnosti okrajnih organov naslednje zadeve:
1. inšpekcijske zadeve iz 9. člena zakona o urbanistični inšpekciji (Uradni
list LRS, št. 18-156/61);
2. nadzorstvo nad zakonitostjo dela poklicnih gledališč, kolikor ni za to po
posebnih predpisih pristojen kakšen drug organ (62. člen zakona o poklicnih
gledališčih, Uradni list LRS, št. 23-101/57);
3. nadzorstvo nad zakonitostjo dela zavodov, ki jih je ustanovil okraj, če je
po predpisu dano to nadzorstvo v pristojnost ustanovitelja.
2. člen
Vse zadeve nadzorstva nad zakonitostjo dela zavodov, za katere so po dosedanjih predpisih pristojni okrajni organi, se prenesejo v pristojnost občinskih
organov, razen naslednjih zadev:
1. neposredno nadzorstvo nad založniškimi in časopisnimi zavodi in podjetji ter drugimi organizacijami in osebami, ki izdajajo posamezne publikacije,
glede izpolnjevanja njihovih zakonitih obveznosti (1. odstavek 50. člena temeljnega zakona o založniških podjetjih, Uradni list FLRJ, št. 44-719/59);
2. nadzorstvo nad zakonitostjo dela, splošnih aktov in sklepov skupščine
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja na območju mesta, ki je razdeljeno na občine, v primerih iz četrtega odstavka 180. člena zakona o organizaciji
in financiranju socialnega zavarovanja, Uradni list FLRJ, št. 22-269/62;
3. nadzorstvo nad zakonitostjo dela zavodov, ki jih je ustanovil okraj, če
je po predpisu dano to nadzorstvo v pristojnost ustanovitelja.
3. člen
Vse upravne zadeve po republiških predpisih iz dosedanje pristojnosti
okrajnih organov za notranje zadeve preidejo v pristojnost občinskih organov
za notranje zadeve.
V pristojnost ustreznih občinskih organov preidejo tudi vse inšpekcijske
zadeve in zadeve nadzorstva nad zakonitostjo dela zavodov, kolikor te zadeve
po 1. in 2. členu tega zakona ne ostanejo v pristojnosti okrajnih organov.
4. člen
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Po določbah 101. člena zvezne ustave in 106. člena republiške ustave
občinski organi zagotavljajo izvrševanje zveznih in republiških zakonov in
drugih predpisov ter jih neposredno izvršujejo, če ni njihovo izvrševanje po
ustavi ali zakonu v pristojnosti okrajnih, republiških ali zveznih organov.
V smislu navedenega ustavnega načela so bile z določbami 12. člena ustavnega zakona za izvedbo zvezne ustave prenesene upravne zadeve po zveznih
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predpisih od okrajnih na občinske organe. Izjemoma so bile pridržane v pristojnosti okrajnih organov le inšpekcijske zadeve, v pristojnosti okrajnih organov za notranje zadeve pa zadeve s področja notranjih zadev, slednje pa le
začasno, dokler ne bo v določenem šestmesečnem roku z ustreznimi zveznimi
predpisi določeno, katere od teh zadev ostanejo še naprej v pristojnosti okrajnih
organov za notranje zadeve. Razen tega so z navedenimi določbami zveznega
ustavnega zakona pooblaščene republike, da lahko s svojimi zakoni določijo,
katere zadeve nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov po zveznih predpisih se prenesejo na občinske organe oziroma ostanejo še naprej v pristojnosti
okrajnih organov.
Z določbami 16. člena republiškega zakona o izvedbi ustave SR Slovenije
so bile tudi upravne zadeve po republiških predpisih prenesene od okrajnih
na občinske organe. V pristojnosti okrajnih organov so bile pridržane inšpekcijske zadeve, zadeve s področja organov za notranje zadeve in zadeve nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov, to pa le začasno, dokler ne bo z
ustreznimi republiškimi predpisi, ki morajo biti izdani v šestih mesecih od
uveljavitve zakona, določeno, katere od teh zadev ostanejo še naprej v pristojnosti okrajnih organov. S tem zakonom je tedaj treba določiti, katere od navedenih zadev po republiških predpisih in katere zadeve nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov po zveznih predpisih naj še naprej ostanejo v pristojnosti okrajnih organov.
Od vseh navedenih zadev, ki naj bi še naprej ostale v pristojnosti okrajnih
organov, jih je razmeroma malo še zaradi tega, ker je bilo odločanja o takih
zadevah na prvi stopnji s samimi predpisi, ki so bili izdani v zadnjem času,
dano v pristojnost občinskih organov. Na področju notranjih zadev — po republiških predpisih ■— sploh ni takih zadev. Na področju inšpekcij prihaja v
poštev edinole urbanistična inšpekcija, ker so bile službe drugih inšpekcij
urejene z zveznimi predpisi in zadeve teh inšpekcij že po zveznem ustavnem
zakonu o izvedbi ustave ostanejo v pristojnosti okrajnih organov. Na področju
nadzorstva nad zakonitostjo poslovanja zavodov pridejo v poštev samo trije
primeri, ki naj bi ostali v okrajni pristojnosti, in sicer: iz republiških predpisov
primer nadzorstva nad zakonitostjo dela poklicnih gledališč; iz zveznih predpisov pa primer nadzorstva nad zakonitostjo dela založniških podjetij in zavodov in drugih, ki izdajajo posamezne publikacije, ter primer nadzorstva nad
zakonitostjo dela in aktov skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja na območju mesta, ki je razdeljeno na občine. Slednji navedeni primer
v SR Sloveniji trenutno ne prihaja v poštev, ker je to vprašanje zaenkrat
urejeno. V mestu Ljubljana ima vsaka občina posebno komunalno skupnost
za svoje območje. V mestu Maribor je sicer ena sama komunalna skupnost za
vse območje mesta, zadeve glede vprašanja nadzorstva zakonitosti nad delom
te skupnosti pa opravlja na podlagi sporazuma med občinami občina MariborCenter. Kljub temu pa je ta primer vnesen v predlog zakona za primer, če bi
se sedanje stanje spremenilo.
Ker je v posameznih republiških in zveznih predpisih dano nadzorstvo nad
zakonitostjo dela zavodov ustanovitelju, je logično, da tudi v takih primerih
ostane ta pristojnost okrajnim organom, če je okraj ustanovil zavod (3. točka
1. člena in 3. točka 2. člena predloga). Taka pristojnost je dana npr. v odloku
o vodstvu kulturno-prosvetnih, umetniških in znanstvenih zavodov (Uradni list
LRS, št. 49-163/55), v zakonu o muzejih (Uradni list LRS, št. 32-166/59) itd.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacij sko-politična
vprašanja
POROČILO
k predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah
Odbor za organizacij sko-politična vprašanja je na svoji 4. redni seji dne
14. decembra 1963 obravnaval predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov
v upravnih zadevah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet
SR Slovenije.
V načelni razpravi je odbor ugotovil naslednje:
Predloženi zakon pomeni nadaljnje izpopolnjevanje ustavnih načel o vlogi
občine in njenih organov, ki neposredno izvršujejo vse zakone in druge predpise; le izjemoma se izvrševanje teh predpisov lahko prepusti organom širše
politično-teritorialne skupnosti, v tem primeru okrajem.
Pričakovati je, da se bodo v nadaljnjem razvoju še zoževale upravne pristojnosti in da so tudi predlagane rešitve začasne ter bodo ponovno podvržene
reviziji ob usklajevanju posameznih pravnih področij z ustavo. Take trenutne
rešitve terja 6-mesečni rok iz 16. člena zakona o izvedbi ustave SR Slovenije.
Odbor je ocenil v pismeni in ustni obrazložitvi izčrpno podane razloge
za take rešitve, ki jih izraža zakonski predlog, kot utemeljene.
Ker gre praktično le za nadaljnjo fazo razmejevanja upravnih pristojnosti
v korist občin predvsem po republiških predpisih in je bila večina pristojnosti
že prej postopno prenesena na občine, izvedba tega zakona ne bo terjala od
občin dodatnih uslužbencev in večjih materialnih sredstev.
Ko je odbor zakonski predlog v načelu sprejel, ga je nato podrobno obravnaval po posameznih členih in ga soglasno sprejel brez predlogov za spremembe
ali dopolnitve.
Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije,
da predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah sprejme
v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca je odbor določil Zorana Pirca.
Predlog zakona je obravnaval tudi odbor za proračun, ki je sicer predlog
zakona sprejel brez sprememb ali dopolnitev, mnenja pa je, da bodo občinam
potrebna dodatna proračunska sredstva ob prenosu novih nalog v pristojnost
občinskih organov.
Št.: 012-3/64
Ljubljana, 18. 12. 1963

Predsednik:
Niko Belopavlovič 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijskopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji 8. seji dne 26. 11. 1963
obravnaval in sklepal o predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v
upravnih zadevah, ki ga je predložil v obravnavanje in sklepanje Skupščini
SR Slovenije Izvršni svet.
Odbor je predlog zakona v načelu soglasno sprejel, prav tako v podrobnostih.
V razpravi o posameznih členih pa so člani odbora zahtevali več dopolnilnih
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta. K 1. členu 1. točke predloga zakona
je po dodatni obrazložitvi odbor bil mnenja, da se to določilo sprejme, toda
Izvršni svet naj takrat, ko se bo reševalo kompleksno vprašanje inšpekcijskih
služb, to določilo ponovno prouči in eventualno to pristojnost prenese v pristojnost občinskih organov. Občine namreč samostojno urejajo svoje urbanistične
zadeve, prav tako pa se tudi v mestu Ljubljana ta oblika ne kaže ustrezna,
kajti zazidalni okoliš se ne razteza na širši del mesta, v mestu pa obstaja zazidalni okoliš. Po 2. točki istega člena se je pojavilo vprašanje, ali naj nadzorstvo
nad zakonitostjo dela poklicnih gledališč še vedno opravljajo okrajni organi,
če pa gre za delovne organizacije, nad katerimi pa že izvršujejo nadzor občinski
organi, prav tako pa so občine tiste, ki tem gledališčem dajejo dodatna finančna
sredstva, kar bi jih opravičevalo, da vršijo nadzor. Po dodatni obrazložitvi,
da dotacij ne dajejo samo občine, temveč tudi širše družbeno-politične organizacije in drugi, je bil odbor mnenja, da se celotno določilo 1. člena sprejme.
Drugi členi predloga zakona, tako 2., 3. in 4., so bili soglasno sprejeti
brez razprave.
Odbor je tako predlog zakona soglasno sprejel in predlaga Organizacijskopolitičnemu zboru, da ga sprejme.
Za poročevalca je bil določen podpredsednik odbora Vlado Cerne.
Št.: 012-3/64
Ljubljana, 26. 11. 1963
Predsednik:
Marija Aljančič 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah
Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 7. 12. 1963 obravnavala
predlog zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah, ki ga je
podal Izvršni svet.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da predlog zakona v izpolnjevanju naloge
iz določbe tretjega odstavka 16. člena zakona o izvedbi ustave SRS uresničuje
ustavno načelo iz 106. člena ustave SRS, po katerem občinski upravni organi
neposredno izvršujejo vse zakone in druge predpise, izjema pa velja le v
primerih, ko zakon to izvrševanje poveri drugemu organu občine ali pa organu
širše družbeno-politične skupnosti. Vendar je bilo v Komisiji postavljeno
vprašanje, ali so v predlogu zakona vsi našteti primeri takšne narave, da jih
je glede na njihov značaj še mogoče zadržati v pristojnosti organov okrajne
uprave; zakonski predlog namreč v tej smeri ne obsega posebne obrazložitve.
Dvomi so se pojavili glede zadev urbanistične inšpekcije, zlasti pa glede
nadzorstva nad zokonitostjo dela zavodov, ki jih je ustanovil okraj, pa je po
sedanjih predpisih to nadzorstvo v pristojnosti ustanovitelja.
Pomislek glede urbanistične inšpekcije je bil odpravljen ob ugotovitvi,
da bi takojšnje prenašanje nalog iz 9. člena zakona o urbanistični inšpekciji
(Uradni list LRS, št. 18/61) v pristojnost občinske uprave še ne bilo primerno,
ker bi trpela učinkovitost te javne službe; vrh tega bi vseh nalog, glede na
njihov značaj, niti ne bilo mogoče prenesti v pristojnost občin. Ko bo zakon
o urbanistični inšpekciji predmet uskladitve z ustavo, bo tudi določba 9. člena
s tega vidika ocenjena.
Kar se tiče nadzorstva nad zakonitostjo dela delovnih organizacij oziroma
njihovih organov, po mnenju Komisije te funkcije danes ni več šteti za
eno izmed tako imenovanih pravic ustanovitelja, ampak jo načeloma izvršuje
organ občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti. Posamezna izjema od
tega načela bi bila mogoča, če jo terja širši družbeni interes, kar pa je predvsem predmet ureditve zakonov, ki regulirajo posamezna področja delovnih
organizacij. Sedanji zakoni, ki urejajo status zavodov na posameznih področjih
družbenih služb, bodo predmet revizije z gledišča njihove skladnosti z ustavo
in bo tedaj treba pregledati tudi sedanjo ureditev vprašanj, ki se nanašajo
na pravice ustanovitelja, na nadzorstvo zakonitosti itd. Ker pa uskladitev vseh
teh zakonov ne more biti opravljena v 6-mesečnem roku, v katerem mora biti
po določbi 16. člena zakona o izvedbi ustave sprejet predlog zakona, predstavlja
predlagana ureditev začasno rešitev, ki je kot takšna v skladu z ustavo in
sedanjim pravnim sistemom.
Komisija je glede na vse navedeno predlog zakona sprejela in predlaga,
da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
St.: 012-3/64
Ljubljana, 7. 12. 1963
Predsednik:
dr. Josip Globevnik 1. r.
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PREDLOG ZAKONA
o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije, kot samostojni republiški
organ odloča o ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
in o drugih zadevah, ki so mu dane v pristojnost z ustavo SR Slovenije ali z
republiškim zakonom v skladu z ustavo.
2. člen
Odločbe ustavnega sodišča so dokončne in obvezne.
3. člen
Ustavno sodišče spremlja pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in daje na podlagi tega Skupščini SR Slovenije mnenja in
predloge za izdajo zakonov za obvezne razlage zakonov in za druge ukrepe
za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti ter za varstvo pravice samoupravljanja
in drugih svoboščin in pravic občanov in organizacij.
4. člen
Vsakdo lahko da ustavnemu sodišču pobudo, da začne postopek za ocenitev
ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov. Sodišče po ocenitvi utemeljenosti pobude odloči, ali bo začelo postopek.
Ustavno sodišče je dolžno na zahtevo z ustavo in z republiškim zakonom
določenih organov oziroma organizacij začeti postopek za ocenitev ustavnosti
in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov.
Ustavno sodišče začne postopek za ocenitev ustavnosti in zakonitosti predpisa ali drugega splošnega akta tudi po lastni pobudi.
5. člen
Na zahtevo vsakogar, čigar pravica samoupravljanja ali druga z ustavo
določena temeljna svoboščina ali pravica je kršena s posamičnim aktom ali
opravilom, pa ni z zakonom zagotovljeno drugo sodno varstvo, ustavno sodišče
v mejah svoje pristojnosti začne postopek za varstvo take svoboščine ali
pravice.
6. člen
Sodišče odloča po vsestranski proučitvi zadeve in po oceni navedb in predlogov udeležencev v postopku.
Pri svojem delu se ustavno sodišče opira na sodelovanje drugih organov,
organov samoupravljanja, organizacij in občanov in obravnava mnenja, ki jih
le-ti dajo sodišču na njegovo zahtevo.

Priloge

491

7. člen
Delo ustavnega sodišča je javno.
Javnost se zagotavlja z javnim obravnavanjem pred sodiščem, z objavljanjem odločb, z obveščanjem javnosti o delu sodišča in v drugih oblikah
v skladu s tem zakonom in s poslovnikom sodišča.
8. člen
Predsednik in sodniki ustavnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: sodniki)
se volijo in razrešujejo v skladu z ustavo in s tem zakonom.
Sodnik ne more biti razrešen pred potekom dobe, za katero je izvoljen,
če ne obstoji z ustavo določeni razlog.
9. člen
Sodnik ustavnega sodišča je pred potekom dobe, za katero je izvoljen, lahko
razrešen samo, če ustavno sodišče ugotovi, da obstoji z ustavo določeni razlog
za razrešitev.
Če ugotovi sodišče, da obstoji razlog za razrešitev sodnika, pošlje svoj sklep
o tem Skupščini SR Slovenije.
10. člen
Če sodnik zahteva razrešitev, pa Skupščina SR Slovenije ne odloči o tej
•zahtevi v 3 mesecih od dneva, ko je bila zahteva predložena Skupščini, ugotovi
sodišče na njegovo zahtevo, da mu je prenehala funkcija sodnika in pošlje svoj
sklep o tem Skupščini.
11. člen
Če je sodniku na kakršnikoli podlagi prenehala funkcija pred potekom
njegovega mandata, izvoli Skupščina SR Slovenije na njegovo mesto drugega
sodnika, ki mu traja mandat do poteka mandatne dobe sodnika, namesto katerega je bil izvoljen.
12. člen
Sodniki uživajo imunitetno pravico.
Za mnenje, ki ga je sodnik povedal na sodišču in za njegovo glasovanje
na sodišču, ni dovoljeno klicati sodnika na odgovornost, mu vzeti prostost
ali ga kaznovati.
Brez dovoljenja sodišča sodniku ni mogoče vzeti prostosti. Če se sklicuje
na imuniteto, ni mogoče brez dovoljenja sodišča začeti zoper njega kazenski
postopek.
Če je sodnik zaloten pri izvrševanju kaznivega dejanja, za katero je predpisana kazen strogega zapora nad 5 let, se mu lahko odvzame prostost. Organ,
ki to stori, mora brez odlašanja to sporočiti sodišču, da odloči, ali naj se postopek nadaljuje oziroma ali ostane odvzem prostosti v veljavi.
Sodišče ne sme vzpostaviti imunitetno pravico sodniku, ki se nanjo ni
skliceval, če je to potrebno za opravljanje javne funkcije sodnika.

492

Priloge
13. člen

Ustavno sodišče lahko odloči, da sodnik, proti kateremu je uveden kazenski
postopek, ne more opravljati sodniške dolžnosti, dokler ta postopek traja.
14. člen
Sodniki dajo pred nastopom svoje funkcije pred predsednikom Skupščine
SR Slovenije naslednjo svečano izjavo:
»Izjavljam, da bom dolžnost sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije opravljal vestno, v skladu z ustavo in s cilji socialistične družbene skupnosti.«
15. člen
Predsednik sodišča predstavlja sodišče, vodi obravnave in seje sodišča ter
izvršuje druge pravice in dolžnosti, določene s tem zakonom, poslovnikom in
drugimi splošnimi akti sodišča.
Če je predsednik sodišča zadržan, ga nadomešča sodnik, ki ga določi sodišče.
16. člen
Strokovne in administrativne zadeve na sodišču opravljajo sekretar sodišča, strokovni sodelavci in administrativni uslužbenci.
Sekretarja sodišča imenuje sodišče, druge uslužbence pa predsednik sodišča.
17. člen
Finančna sredstva za delo sodišča določa na njegov predlog Skupščina
SR Slovenije v okviru republiškega proračuna.
18. člen
Sodišče samostojno ureja svojo organizacijo in delo s poslovnikom in z
drugimi splošnimi akti.
19. člen
Določbe tega zakona, ki veljajo za občine oziroma občinske skupščine in
njihove upravne organe, veljajo v mestih, ki so razdeljena na občine, tudi za
ta mesta oziroma mestne svete in njihove organe.
II. PRISTOJNOST USTAVNEGA SODlSCA
1. Odločanje o ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ter
učinek odločb sodišča
20. člen
Pri ocenjevanju ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
odloča sodišče:
1. o skladnosti republiških zakonov z Ustavo SR Slovenije;
2. o skladnosti vseh drugih predpisov in splošnih aktov republiških, okrajnih in občinskih organov ter splošnih aktov delovnih in drugih samoupravnih
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organizacij z republiško ustavo, republiškim zakonom in z drugimi republiškimi
predpisi.
Določbe tega zakona glede ocene republiškega zakona veljajo tudi za druge
predpise in splošne akte Skupščine SR Slovenije.
21. člen
Predlog za sprožitev postopka lahko vlože:
1. Skupščina SR Slovenije;
2. Izvršni svet, razen za ocenitev ustavnosti republiškega zakona;
3. Vrhovno sodišče SR Slovenije, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v postopku pred sodišči;
4. Višje gospodarsko sodišče, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v postopku pred gospodarskim sodiščem;
5. republiški javni tožilec, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti
v zvezi z delom javnega tožilstva;
6. republiški sekretarji in starešine drugih samostojnih republiških upravnih organov, ki so pod neposrednim nadzorstvom Izvršnega sveta, vsak na
svojem delovnem področju, razen za ocenitev ustavnosti republiških zakonov;
7. občinske oziroma okrajne skupščine ter delovne ali druge samoupravne
organizacije, če so s predpisom kršene njihove z ustavo določene pravice;
8. republiške zbornice, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti na
njihovem delovnem področju;
9. organ družbeno-politične skupnosti, ki ima na podlagi ustave ali zakona
pravico, da zadrži izvršitev predpisa ali drugega splošnega akta, ki ni v skladu
z ustavo ali z republiškim zakonom.
22. člen
Če je za sprožitev postopka za ocenitev ustavnosti oziroma zakonitosti pooblaščena skupščina družbeno-politične skupnosti, lahko predlaga sprožitev
postopka tudi vsak zbor skupščine.
Za delovne in druge samoupravne organizacije daje predlog za sprožitev
postopka delavski svet oziroma drug ustrezni organ.
23. člen
Pristojni organ, ki na podlagi Ustave SR Slovenije ali republiškega zakona
zadrži izvršitev predpisa ali drugega splošnega akta, ker meni, da je v nasprotju z ustavo ali z zakonom, ki je dolžan brez odlašanja predlagati ustavnemu
sodišču, da začne postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti.
Ce v 15 drleh od zadržanja izvršitve ni vložen predlog za sprožitev postopka,
preneha veljati odločba o zadržanju.
24. člen
Če se sproži pri sodišču postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisa ali drugega splošnega akta, ki je hkrati v nasprotju z ustavo SFR Jugoslavije ali z zveznim zakonom in z ustavo SR Slovenije ali z republiškim zakonom, presoja sodišče le, ali je predpis oziroma splošni akt v skladu z ustavo
SR Slovenije oziroma z republiškim zakonom.
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Če sodišče odloči, da predpis ali splošni akt ni v nasprotju z ustavo
SR Slovenije ali z republiškim zakonom, pošlje zadevo Ustavnemu sodišču Jugoslavije, da odloči, ali je predpis oziroma splošni akt v skladu z ustavo SFR
Jugoslavije oziroma z zveznim zakonom.
25. člen
Pri odločanju o ustavnosti ali zakonitosti predpisa ali drugega splošnega
akta sodišče ni vezano na predlog, temveč lahko oceni tudi ustavnost ali
zakonitost tistih določb predpisa ali drugega splošnega akta, katerih neskladnosti z ustavo ali z zakonom predlagatelj ne uveljavlja.
26. člen
Preden odloči ustavno sodišče o ustavnosti oziroma zakotnitosti predpisa ali
drugega splošnega akta, lahko omogoči skupščini družbeno-politične skupnosti,
drugemu organu oziroma organizaciji, da odpravi neskladnost predpisa ali drugega splošnega akta z ustavo oziroma z zakonom.
27. člen
Če sodišče spozna, da republiški zakon ni v skladu z ustavo SR Slovenije,
ugotovi to z odločbo in o tem takoj obvesti Skupščino SR Slovenije.
Od dneva, ko je bila odločba sodišča objavljena v republiškem uradnem
glasilu, se do dokončne odločitve skupščine oziroma sodišča ne uporabljajo
določbe zakona, ki niso v skladu z ustavo.
Če Skupščina SR Slovenije v šestih mesecih od dneva, ko je bila odločba
sodišča objavljena, ne uskladi zakona z ustavo, ugotovi sodišče z odločbo, da je
ta predpis oziroma splošni akt prenehal veljati.
28. člen
Če spozna sodišče, da predpis oziroma drug splošni akt, ki ga ni izdala
Skupščina SR Slovenije, ni v skladu z ustavo ali zakonom, ga z odločbo odpravi
ali razveljavi.
Pri odločanju o tem, ali naj se predpis ali splošni akt odpravi ali razveljavi,
ustavno sodišče upošteva vse okoliščine, ki so pomembne za varstvo ustavnosti
in zakonitosti, zlasti težo kršitve ustave ali zakona, naravo in obseg kršitve pravice občanov in organizacij, razmerja, ki so bila ustvarjena na podlagi predpisa ali splošnega akta ter interes pravne varnosti.
29. člen
Odločba ustavnega sodišča o prenehanju veljavnosti zakona oziroma odločba o razveljavitvi ali odpravi drugega predpisa ali splošnega akta se lahko
nanaša na celotni zakon, predpis oziroma splošni akt ali pa samo na tiste
posamezne odločbe, ki niso v skladu z ustavo ali z zakonom.
30. člen
Če sodišče v postopku za ocenitev ustavnosti in zakonitosti ugotovi, da
zakon ali drug predpis ni v nasprotju z Ustavo SR Slovenije ali z republiškim
zakonom, da se mu pa pri porabi daje tak smisel, ki je v nasprotju z ustavo
ali zakonom, lahko z odločbo ugotovi njegov smisel, ki ustreza ustavi ali zakonu.
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31. člen
Ce sodišče s svojo odločbo ugotovi, da je prenehal veljati republiški zakon
ali če odpravi ali razveljavi drug predpis ali splošni akt, se zakon, predpis ali
drug splošni akt ne more uporabljati od dneva objave odločbe sodišča v republiškem uradnem glasilu. Tak predpis oziroma splošni akt se tudi ne more
uporabljati na razmerja, ki so nastala, preden je bila odločba sodišča objavljena,
pa o njih še ni pravnomočno odločeno.
32. člen
S prenehanjem veljavnosti zakona ali z razveljavitvijo ali odpravo predpisa
oziroma drugega splošnega akta prenehajo veljati tudi predpisi in drugi splošni
akti, ki so bili izdani na njihovi podlagi ali za njihovo izvršitev in ki so po
odločbi v nasprotju z ustavo ali z republiškim zakonom, sodišča pa lahko v svoji
odločbi te predpise tudi izrečno navede.
33. člen
Odločba ustavnega sodišča, s katero je ugotovljeno, da je prenehal veljati
zakon, ali s katero se razveljavi drug predpis ali splošni akt, ima glede pravnomočnih posamičnih aktov, izdanih na podlagi takega predpisa ali splošnega akta,
naslednje pravne učinke:
1. vsakdo, ki je bila zoper njega pravnomočno izrečena kazenska sankcija,
ima pravico, da od sodišča oziroma drugega pristojnega organa zahteva spremembo posamičnega akta, s katerim je bila izrečena kazenska sankcija;
2. vsakdo, ki mu je bila s pravnomočnim posamičnim aktom kršena pravica
samoupravljanja ali druga z ustavo določena temeljna svoboščina ali pravica,
ima pravico, da od sodišča ali drugega pristojnega organa zahteva spremembo
posamičnega akta, če od dneva vročitve posamičnega akta do dneva izdaje
odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije ni preteklo več kot eno leto;
3. ustavno sodišče lahko, če je to posebno pomembno za varstvo ustavnosti,
odloči, da pristojni organ na zahtevo upravičene osebe spremeni določene vrste
posamičnih aktov, s katerimi je kršena pravica samoupravljanja ali druga z
ustavo določena temeljna svoboščina ali pravica tudi, če je od dneva vročitve
posamičnega akta do dneva izdaje odločbe ustavnega sodišča preteklo več kot
eno leto.
Predlog za spremembo posamičnega akta lahko upravičena oseba vloži v
šestih mesecih od dneva objave odločbe sodišča v republiškem uradnem glasilu.
Ta rok ne teče v času, ko je upravičencu v kazenskem postopku ali zaradi
izvršitve kazenske sankcije odvzeta prostost.
Z zakonom se lahko določi, da se tudi v drugih primerih, s pogoji, določenimi v zakonu, lahko spremene pravnomočni posamični akti, ki so bili izdani
na podlagi zakona, ki je prenehal veljati, ali na podlagi drugega predpisa ali
splošnega akta, ki je bil razveljaven.
34. člen
Če ustavno sodišče odpravi predpis ali drug splošni akt, lahko vsakdo, čigar
pravica je kršena s pravnomočnim aktom, izdanim na podlagi tega predpisa
ali splošnega akta, zahteva od sodišča, drugega organa oziroma organizacije, da
spremeni posamični akt.
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Predlog za spremembo posamičnega akta se lahko vloži v šestih mesecih od
dneva, ko je odločba sodišča objavljena v republiškem uradnem glasilu. Ta
rok ne teče v času, ko je upravičencu v kazenskem postopku ali zaradi izvršitve
kazenske sankcije odvzeta prostost.
35. člen
Ne more se dovoliti niti odpraviti izvršitev pravnomočnega posamičnega
akta, izdanega na podlagi zakona, ki je prenehal veljati, ali drugega predpisa
ali splošnega akta, ki je razveljavljen ali odpravljen. Če se je izvršba že začela,
se ustavi.
36. člen
Če je med postopkom za ocenitev ustavnosti oziroma zakonitosti predpis
ali drug splošen akt usklajen z ustavo oziroma z republiškim zakonom, sodišče
ustavi postopek, razen če je mnenja, da bi bilo treba predpis ali drug splošni
akt glede na njegove posledice in glede na pravni učinek odločbe ustavnega
sodišča (33. in 34. člen tega zakona) razveljaviti ali odpraviti.

2. Odločanje o varstvu temeljnih svoboščin in pravic, kršenih
s posamičnim aktom ali opravilom
37. člen
Ustavno sodišče odloča o varstvu pravice samoupravljanja in drugih z
ustavo SFR Jugoslavije ali z ustavo SR Slovenije zagotovljenih svoboščin in
pravic, če so kršene te svoboščine in pravice s posamičnim aktom ali opravilom
republiškega, okrajnega ali občinskega organa ali delovne ali druge samoupravne organizacije, pa ni z zakonom zagotovljeno drugo sodno varstvo.
Sodno varstvo pravice samoupravljanja in drugih temeljnih pravic in svoboščin ni zagotovljeno takrat, kadar z zakonom ni predvidena pristojnost drugega sodišča.
Predlog za varstvo pravice samoupravljanja in drugih temeljnih pravic in
svoboščin, ki so kršene s posamičnim aktom, se ne more podati, dokler obstojijo
pravna sredstva za varstvo teh pravic in svoboščin v postopku pred drugim
organom ali če se prizadeti pravnih sredstev ni poslužil.
38. člen
Če se ugotovi, da je s posamičnim aktom organa ali organizacije kršena
pravica samoupravljanja ali druga z ustavo določena temeljna svoboščina ali
pravica, ustavno sodišče glede na okoliščine posameznega primera odpravi, razveljavi ali spremeni ta akt in po potrebi odredi, da se odpravijo posledice,
ki izvirajo iz takega akta.
Če ustavno sodišče ugotovi, da je z opravilom organa ali organizacije kršena
pravica samoupravljanja ali druga z ustavo določena temeljna svoboščina ali
pravica, prepove vsako nadaljevanje takšnega opravila in odredi glede na okoliščine, da se odpravijo posledice, ki izvirajo iz takega opravila.
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Ce se pokaže med postopkom potreba, da se prepreči učinek posamičnega
akta ali opravila, lahko ustavno sodišče odredi utsrezen začasni ukrep, da se
prepreči kršitev temeljne pravice ali svoboščine.
39. člen
Predlog za sprožitev postopka lahko vloži vsakdo, ki misli, da je njegova
pravica samoupravljanja ali druga z ustavo določena svoboščina ali pravica
kršena s posamičnim aktom ali opravilom.
Predlog za sprožitev postopka lahko v imenu svojega člana z njegovo privolitvijo vloži tudi družbeno-politična organizacija ali pa društvo, ki ima po
svojih pravilih nalogo, da varuje take pravice.
Predlog se vloži v treh mesecih od vročitve posamičnega akta oziroma od
prenehanja opravila.
40. člen
Če je s posamičnim aktom ali opravilom kršena pravica samoupravljanja
ali druga z ustavo določena temeljna svoboščina ali pravica več oseb, predlog
-za sprožitev postopka pa so dale nekatere od njih, lahko ustavno sodišče glede
na naravo kršitve in njene posledice, obvesti osebe, ki niso vložile predloga,
da se lahko priključijo postopku, lahko pa tudi samo razširi učinek odločbe na
■osebe, ki niso udeležene v postopku.
41. člen
Če se med postopkom posamični akt v skladu z zahtevo predlagatelja odpravi, razveljavi ali spremeni, ali če je prenehalo opravilo, s katerim je bila
povzročena kršitev temeljne pravice ali svoboščine, ustavno sodišče ustavi
postopek.
3. Reševanje sporov med družbeno-politienimi skupnostmi
42. člen
Ustavno sodišče odloča o sporih glede pravic in dolžnosti med republiko
in med občinami ali okraji, ter o sporih glede pravic in dolžnosti med več
okraji ali med več občinami, če za rešitev spora ni pristojno drugo sodišče.
Predlog za rešitev spora da sodišču tista družbeno-politična skupnost, ki
misli, da so kršene njene pravice.
43. člen
Pri reševanju sporov glede pravic in dolžnosti med družbeno-političnimi
skupnostmi lahko sodišče ugotovi, da je z aktom ali opravilom ene kršena pravica druge družbeno-politične skupnosti, ali ugotovi določeno obveznost družbeno-politične skupnosti ter odredi, da se odpravijo posledice takšnega akta
ali opravila.
4. Reševanje sporov glede pristojnosti
44. člen
Ustavno sodišče odloča o sporih glede pristojnosti med sodiščem ter drugim
republiškim, okrajnim ali občinskim organom z območja SR Slovenije.
32
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Ce pride do spora glede pristojnosti med sodiščem in drugim republiškim,
okrajnim ali občinskim organom zato, ker si tako sodišče, kakor tudi drug
državni organ lasti pristojnost v isti zadevi, vloži predlog za rešitev spora
glede pristojnosti sodišče ali drug državni organ, med katerima je nastal spor
glede pristojnosti, ali republiški javni tožilec.
Ustavno sodišče lahko odredi, da se do njegove odločitve prekine postopek
pred sodiščem in pred drugim državnim organom.
46. člen
Če pride do spora glede pristojnosti med sodiščem in drugim republiškim,
okrajnim ali občinskim organom z območja SR Slovenije zato, ker oba zavračata
pristojnost v isti zadevi, lahko vloži predlog za rešitev spora glede pristojnosti
vsakdo, ki zaradi zavračanja pristojnosti ne more uveljavljati svoje pravice, ali
republiški javni tožilec.
III.
POSTOPEK
1. Skupne določbe
47. člen
Ustavno sodišče vodi postopek po določbah tega zakona, glede vprašanj,
ki niso urejena s tem zakonom, pa lahko primerno uporablja ustrezna pravila
procesnih zakonov.
48. člen
Predlog za sprožitev postopka se vloži neposredno pri ustavnem sodišču.
V predlogu je treba postaviti določen zahtevek in navesti dejstva in dokaze,
na katere se opira zahtevek.
Pismene dokaze, ki jih ima predlagatelj, mora predložiti skupno s predlogom.
49. člen
Ustavno sodišče izvaja dokaze neposredno na obravnavi, na seji ali po
sodniku, lahko pa zahteva, da posamezne dokaze izvede drugo sodišče ali drug
organ.
50. člen
Sodišča in drugi državni organi, delovne in druge organizacije ter nosilci
javnih in drugih družbenih funkcij so dolžni dajati ustavnemu sodišču na
njegovo zahtevo podatke in pojasnila, ki so mu potrebna pri njegovem delu.
51. člen
Sodnik ustavnega sodišča je lahko iz opravičenih razlogov izločen, da sodeluje v postopku in pri odločanju v določeni zadevi.
O izločitvi sodnika odloča ustavno sodišče.
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52. člen
V postopku pred sodiščem zastopajo organe in organizacije njihovi predstavniki oziroma zastopniki.
Udeležence v postopku in njihove predstavnike oziroma zastopnike lahko
zastopajo pooblaščenci na podlagi posebnega pooblastila za zastopanje pred
ustavnim sodiščem.
53. člen
Udeleženci v postopku po tem zakonu so:
— organ, organizacija ali občan, ki je upravičen predlagati sprožitev postopka;
— organ ali organizacija, ki je izdala splošen ali posamičen akt, glede katerega je vložen predlog za ocenitev ustavnosti ali zakonitosti oziroma predlog
za varstvo z ustavo določenih pravic;
— družbeno-politične skupnosti v sporih glede medsebojnih pravic in
dolžnosti;
— sodišče ali organ, ki si lasti ali zavrača pristojnost v sporu glede pristojnosti.
54. člen
V postopku pred sodiščem trpi vsak udeleženec svoje stroške, kolikor sodišče iz upravičenih razlogov ne odloči drugače'.'
55. člen
V postopku pred ustavnim sodiščem se ne plačajo takse.

2. Pripravljalni postopek
56. člen
Predlog za sprožitev postopka najprej preizkusi z razporedom dela za to
določeni sodnik Ustavnega sodišča.
Sodnik lahko zaradi pojasnitve dejanskega stanja zahteva potrebna pojasnila od predlagatelja in drugih udeležencev v postopku ter od državnih
organov, organizacij in občanov. Sodnik lahko zahteva mnenje strokovnjakov,
zasliši priče in izvedence in izvede druge dokaze, lahko pa zaprosi, da izvede
posamezne dokaze drugo sodišče ali drug organ.
Sodnik pošlje prepis predloga drugim udeležencem in jim določi rok za
vložitev odgovora na predlog.
57. člen
Sodnik lahko predlaga ustavnemu sodišču, da izvede postopek po 26. členu
tega zakona in da odloči o drugih vprašanjih v zvezi s pripravljalnim postopkom.
32*
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Ce sodnik ugotovi v pripravljalnem postopku, da ustavno sodišče očitno ni
pristojno, ali da predlog ni vložen v zakonitem roku, opozori na to predlagatelja
in ga pozove, da sporoči, ali vztraja na predlogu. Ce predlagatelj v 15 dneh
po prejemu obvestila ne sporoči, da vztraja pri predlogu, se šteje, da je predlog
umaknjen.
Sodnik lahko opozori predlagatelja tudi na druge procesne ovire, ki preprečujejo obravnavanje same stvari, in lahko zahteva od njega, da sporoči, ali
vztraja pri predlogu. Ce predlagatelj v roku, ki mu ga določi sodnik ne sporoči
ustavnemu sodišču, da umakne predlog, sodišče odloči o predlogu.
59. člen
Vlogo, s katero se da ustavnemu sodišču pobuda za ocenitev ustavnosti ali
zakonitosti predpisa ali drugega splošnega akta, preizkusi najprej določeni
sodnik, ter zbere podatke in pojasnila, ki so potrebna za odločitev o tem, ali
naj sodišče začne postopek.
60. člen
Na podlagi vloge, s katero se da ustavnemu sodišču pobuda za začetek
postopka za ocenitev ustavnosti ali zakonitosti predpisa ali drugega splošnega
akta, sodišče najprej na seji odloči, ali bo ta postopek začelo.
Pripravljalni postopek se izvede po določbah 56. do 58. člena tega zakona
tudi, če ustavno sodišče na podlagi vloge ali po lastni pobudi odloči, da začne
postopek.
Ce sodišče pri preizkusu vloge ugotovi, da ni podlage za začetek postopka,
obvesti o tem vlagatelja.
61. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, predloži sodnik predsedniku ustavnega sodišča celoten spis.
Ce ugotovi sodnik v pripravljalnem postopku, da obstojijo posamezne
procesne ovire za odločanje o sami stvari, predlaga predsedniku ustavnega
sodišča, naj sodišče o zadevi odloči na seji. V tem primeru se predlog ne
pošlje drugim udeležencem.
Predsednik ustavnega sodišča lahko od sodnika zahteva, naj dopolni pripravljalni postopek.

3. Obravnavanje in odločanje
62. člen
Ko predsednik sodišča sprejme spise od sodnika, določi obravnavo, ali
da zadevo v reševanje na sejo, kolikor ne odredi, da se pripravljalni postopek
dopolni.
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63. člen
Sodišče določi na obravnavi vedno, razen v primerih, za katere je v tem
zakonu določeno, da se lahko odloča na seji brez prejšnje obravnave.
64. člen
Ustavno sodišče lahko iz opravičljivih razlogov izjemoma določi, da obravnava ali del obravnave ni javen.
Na obravnavo se vabijo udeleženci, predstavniki oziroma zastopniki organov in organizacij ter druge osebe, katerih udeležba je na obravnavi potrebna.
Izostanek udeležencev in drugih vabljenih oseb ne ovira sodišča, da bi
izvedlo postopek in odločilo.
65. člen
Sodnik razloži na obravnavi dejansko stanje, ne da bi povedal svoje
mnenje. Udeleženci imajo pravico, da nato povedo in obrazložijo svoja stališča
in zahtevke.
Po končani obravnavi se sodišče posvetuje in glasuje.
66. člen
Ustavno sodišče lahko na seji brez obravnave odloči o zavrnitvi predloga,
če ni pristojno za odločanje o predlogu; če predlagatelj ni upravičen za sprožitev postopka; če predlog ni vložen v zakonitem roku; če obstojijo pogoji
za ustavitev postopka; če je sodišče o isti stvari že odločilo ali če obstojijo
posamezne procesne ovire za odločitev o sami stvari.
Ce ustavno sodišče zavrne predlog zato, ker ni pristojno za odločanje,
ga lahko pošlje pristojnemu sodišču ali drugemu organu in o tem obvesti
predlagatelja.
Če je za odločanje o predlogu pristojno drugo ustavno sodišče, mu je
ustavno sodišče dolžno poslati zavrnjeni predlog in obvestiti o tem predlagatelja.
67. člen
Sodišče odloča z večino glasov vseh sodnikov.
Pri posvetovanju in glasovanju so na seji navzoči samo sodniki in zapisnikar.
Sodnik ima pravico zahtevati, da se njegovo ločeno mnenje vpiše v zapisnik ali priloži temu zapisniku.
68. člen
Sodišče izdaja odločbe in sklepe.
Sodišče izda odločbo, kadar odloči o sami stvari.
V vseh drugih primerih odloči s sklepom.
Odločbe in sklepi morajo biti obrazloženi.
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4. Objavljanje odločb in sklepov
69. člen

Odločba sodišča, s katero se ugotovi, da je prenehal veljati republiški
zakon ali s katero se drug predpis ali splošni akt razveljavi ali odpravi, se
objavi v republiškem uradnem glasilu.
Odločbo sodišča, s katero se razveljavi ali odpravi predpis ali splošni
akt okrajnega ali občinskega organa ali delovne ali druge samoupravne organizacije, se objavi tudi v uradnem glasilu, v katerem je bil ta predpis ali
splošni akt objavljen.
Ustavno sodišče lahko odloči, da se odločbe iz prejšnjih odstavkov objavijo
tudi v drugih časopisih ali v drugi primerni obliki.
Ustavno sodišče lahko odloči, da se v celoti ali deloma objavijo tudi druge
pomembnejše odločbe.
Sodišče lahko sklene, da se objavi tudi ločeno mnenje s privolitvijo sodnika,
ki ga ie dal.
5. Izvršitev odločb
70. člen
Sodišča in drugi državni organi, delovne in druge samoupravne organizacije
ter nosilci javnih in družbenih funkcij so v okviru svojega delovnega področja dolžni izvrševati odločbe ustavnega sodišča.
71. člen
Ce je glede na naraivo odločbe oziroma sklepa potrebno, določi ustavno
sodišče v posameznem primeru, kateri organ je dolžan izvršiti odločbo ali
sklep in na kakšen način.
72. člen
Ce se državni organ, družbeno-politična skupnost ah organizacija ne
ravna po odločbi ustavnega sodišča, s katero je določena njena obveznost,
prepovedano nadaljevanje določenega opravila ali naloženo, da odpravi posledice akta ali opravila, obvesti ustavno sodišče o tem pristojno skupščino ali
drug organ, ki je upravičen ukrepati proti odgovorni osebi zaradi neizvršitve
odločbe ustavnega sodišča.
IV.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
Ustavno sodišče odloča o varstvu pravice samoupravljanja in drugih z
ustavo določenih temeljih svoboščin in pravic samo v primerih, če je bila
taka pravica kršena s posamičnim aktom, ki je bil izdan po razglasitvi ustave
ali s kakim opravilom, ki je bilo storjeno po razglasitvi ustave, ali če tako
opravilo še traja.
Roki za vložitev predlogov iz prejšnjega odstavka ne morejo preteči prej
kot v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
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74. člen
Sodišče začne z delom 15. februarja 1964.
75. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v »Uradnem listu SR
Slovenije«.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Komisija za pripravo predloga zakona
o Ustavnem sodišču SR Slovenije
OBRAZLOŽITEV
predloga zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije
I.
1. Naša dosedanja ustavna ureditev ni izrečno določala posebna sredstva
in metode za varstvo ustavnosti in zakonitosti. Nova ustava pa med drugim
predvideva tudi ustanovitev ustavnega sodišča kot posebnega mehanizma za
to varstvo.
Ustavno sodišče bo izvrševalo svojo funkcijo z odločanjem o ustavnosti
in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov in o drugih zadevah, ki so
mu dane v pristojnost. K varovanju ustavnosti in zakonitosti bo pripomoglo
tudi s spremljanjem pojavov, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in
zakonitosti. Na tej podlagi bo dajalo Skupščini SR Slovenije mnenja in predloge za izdajo zakonov in drugih ukrepov (228. in 229. člen ustave).
Izvedba ustavnih določb o varstvu ustavnosti in zakonitosti z ustavnim
sodiščem zahteva uveljavitev posebnega zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije. Ta zakon naj bi rešil temeljna vprašanja, ki so pomembna za funkcioniranje ustavnega sodstva in mu s tem omogočil delo na podlagi njegovih,
v ustavi določenih pravic.
Glede na pomen zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije in na potrebo,
da ustavno sodišče čimprej začne z delom, obvezuje zakon o izvedbi ustave
SR Slovenije (1. odstavek 10. člena), da se sprejme zakon o Ustavnem sodišču
SR Slovenije najkasneje v 6 mesecih od konstituiranja Skupščine SR Slovenije,
to je do 25. decembra 1963. Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je imenoval posebno komisijo z nalogo, da pripravi predlog zakona o Ustavnem
sodišču SR Slovenije. Komisija je predlog zakona izdelala, pri čemer je glede
na potrebno enotnost sistema ustavnega sodstva v Jugoslaviji upoštevala temeljna načela predloga zakona o Ustavnem sodišču Jugoslavije.
2. 2e v ustavi (1. odstavek 235. člena) so nakazana glavna vprašanja, ki
jih je treba urediti z zakonom o Ustavnem sodišču SR Slovenije. V njem se
mora natančneje določiti pristojnost in postopek Ustavnega sodišča SR Slovenije ter pravni učinek njegovih določb. Predlog zakona je to svojo nalogo
upošteval, hkrati pa obsega tudi rešitve nekaterih vprašanj, ki so v tesni
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zvezi z ustavnimi določbami o funkciji sodišča, javnosti in njegovega dela,
položaju predsednika in sodnikov ustavnega sodišča ipd.
Zakon o ustavnem sodišču SR Slovenije naj bi bil dopolnitev in izpopolnitev ustavnih določb, ki zadevajo funkcijo in delo ustavnega sodišča (228.
do 235. člen ustave). Zaradi preglednosti in celovitosti materije, ki se z zakonom ureja, pa predlog zakona večidel prevzema tudi določbe iz ustave, ki
se tičejo Ustavnega sodišča SR Slovenije.
3. Predlog zakona vsebuje štiri osnovne dele. Prvi del »splošne določbe«
se nanaša na dve vrsti vprašanj. V prvi skupini so določbe o temeljnih
funkcijah ustavnega sodišča (1. do 3. člen), o sprožitvi postopka (4. in 5. člen),
o metodi in javnosti dela ustavnega sodišča (6. in 7. člen). V drugi skupini
so večidel določbe, ki zadevajo položaj predsednika in sodnikov ustavnega
sodišča (8. do 15. člen).
V drugem delu so navedene štiri temeljne pristojnosti sodišča, določene
v 228. členu ustave. V tem delu so tudi določbe o učinku odločb ustavnega
sodišča.
Tretji del obsega določbe o postopku. Razdeljen je na več posebnih razdelkov, v katerih se posebej regulirajo procesna vprašanja v zvezi z uvodnim
postopkom, z obravnavo ter s sprejemanjem, objavljanjem in izvrševanjem
odločb ustavnega sodišča.
Četrti del vsebuje prehodno in končni določbi.
II.
1. Temeljna pristojnost ustavnega sodišča, ki je določena že v ustavi (1. in
2. alinea 2. odstavka 228. člena), je ocenjevanje ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov. Predlog zakona to razčlenjuje in dopolnjuje
z določbami, ki se tičejo pravic organov in organizacij, da sprožijo postopek,
in z določbami o učinku odločb, ki jih izdaja ustavno sodišče pri ocenjevanju
ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov.
2. Predlog zakona zagotavlja organom, organizacijam in občanom široko
možnost dajanja pobude ustavnemu sodišču, da sproži postopek za ocenitev
ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov (4. člen). Ko določa
organe in organizacije, na katerih zahtevo mora ustavno sodišče sprožiti
postopek, predlog zakona, kot že sama ustava, omejuje to pravico na določene
organe in organizacije in postavlja posebne pogoje za njeno uveljavljanje.
Poleg organov in organizacij, ki so določeni v 230. členu ustave, je v predlogu
zakona ta pravica, po pooblastilu 3. odstavka 230. člena ustave, razširjena
še na republiške sekretarje oziroma starešine drugih samostojnih republiških
upravnih organov in na organe družbeno-politične skupnosti, ki imajo pravico
zadrževati izvršitev predpisa ali drugega splošnega akta.
V zvezi s takšno predlagano rešitvijo je treba poudariti, da pobuda aa
sprožitev postoka ni omejena, ter jo lahko podajo tudi drugi organi in organizacije ter občani. Vrh tega se lahko še kasneje z zakonom določijo tudi drugi
državni organi in organizacije, ki bi imeli pravico, da sprožijo postopek (3. odstavek 230. člena ustave).
Ker je tudi ustavno sodišče samo upravičeno, da na lastno pobudo sproži
postopek za ocenitev ustavnosti in zakonitosti, se lahko ugotovi, da vsebuje
predlog zakona zelo široke možnosti za vsakogar, da daje pobudo za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem. S tem se vsi naši organi, organizacije in

Priloge

505

občani postavljajo v tak položaj, da lahko učinkovito prispevajo k skladnosti
predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo oziroma z zakonom.
3. Učinek odločb ustavnega sodišča, izdanih v postopku za ocenitev ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, je eno od najbolj zamotanih vprašanj, ki ga je moral rešiti predlog zakona. Za osnovo je vzel
ustavne določbe, ki predvidevajo, da ustavno sodišče lahko ugotovi: a) prenehanje veljavnosti republiškega zakona ali drugega predpisa ali splošnega
akta skupščine SR Slovenije; b) razveljavitev drugega predpisa ali splošnega
akta; c) odpravo drugega predpisa ali splošnega akta. Temeljno in skupno
opravilo, iz katerega izhaja predlog zakona, je, da se po objavi odločbe ustavnega sodišča v republiškem uradnem glasilu ne morejo več uporabljati republiški zakoni ali drugi predpisi ali splošni akti Skupščine SR Slovenije ter
drugi predpisi ali splošni akti, ki so razveljavljeni ali odpravljeni. Učinek
odločbe ustavnega sodišča je različen glede na posledice, ki nastanejo, če spremeni ali razveljavi predpis sam organ, ki ga je sprejel. Kadar namreč ustavno
sodišče ugotovi, da je prenehal veljati zakon, drug predpis ali splošen akt
Skupščihe SR Slovenije, ali če razveljavi ali odpravi drug predpis ali splošni
akt, se ta zakon, predpis ali splošni akt ne more uporabljati na razmerja, ki
o njih še ni pravnomočno odločeno (31. člen predloga zakona).
Drugo vprašanje, ki se postavlja v zvezi z učinkom odločb ustavnega
sodišča, zadeva pravno veljavnost posamičnih aktov, ki so bili izdani na podlagi neustavnega oziroma nezakonitega predpisa ali drugega splošnega akta.
Ce bi težili k absolutiziranju varstva ustavnosti in zakonitosti, bi morali biti
vsi posamični akti spremenjeni, saj so bili izdani na temelju predpisa ali
splošnega akta, ki ni bil v skladu z ustavo oziroma z zakonom. Takšna rešitev
pa bi bila v nasprotju s pravno varnostjo in bi vodila k skalitvi razmerij, ki
temelje na teh posamičnih aktih. Zato predlog zakona zavzema različna stališča, glede na to, za kakšno odločbo ustavnega sodišča ali za kakšen posamičen
akt gre.
Med vsemi odločbami, ki jih lahko izda ustavno sodišče, ima v predlogu
zakona posebno mesto odločba, s katero se odpravi nek predpis ali drug
splošni akt. Ta odločba ima za posledico, da se lahko na zahtevo upravičene
osebe spremenijo vsi posamični akti, ki so bili izdani na podlagi odpravljenega
predpisa ali splošnega akta (34. člen predloga zakona).
V vseh drugih primerih, to je, ko je ustavno sodišče ugotovilo, da je
prenehal veljati republiški zakon ali drug predpis ali splošni akt Skupščine
SR Slovenije, ali pa je razveljavilo drug predpis ali splošni akt, so posamični
akti, izdani na podlagi takega zakona, drugega predpisa ali splošnega akta,
tudi lahko spremenjeni, vendar samo ob določenih pogojih.
Tu je treba napraviti razliko, če gre za posamične akte, s katerimi je
izrečena kazenska sankcija, ali pa za akte, s katerimi je kršena pravica samoupravljanja ali druga z ustavo določena temeljna svoboščina ali pravica. Posamični akti, s katerimi je bila izrečena kazenska sankcija, se lahko vedno
spremene. Akti, s katerimi je bila kršena pravica samoupravljanja, ali druga
z ustavo določena temeljna svoboščina ali pravica, se na podlagi zakona lahko
spremene le, če od dneva vročitve tega akta do odločbe ustavnega sodišča ni
preteklo več kot eno leto, izjemoma (če je to posebno pomembno za varstvo
ustavnosti) pa lahko ustavno sodišče odloči, da se taki akti spremene, čeprav je
preteklo več kot eno leto.
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Pri reševanju vprašanja učinka odločb ustavnega sodišča daje predlog
zakona o nekaterih primerih popolnoma določene rešitve, v drugih, ki jih je
težko v naprej predvideti in posplošiti, pa daje pravico ustavnemu sodišču,
da samo določi, kakšen učinek bo imela njegova odločba na posamične akte.
V primerih, kjer se po predlogu zakona lahko posamični akti spremene,
so morali biti predvideni roki, v katerih lahko upravičena oseba zahteva spremembo posamičnih aktov (2. odstavek 33. člena in 2. odstavek 34. člena
predloga zakona). Ti roki morajo biti določeni zato, ker pravna situacija, ki
nastane po izdaji posamičnih aktov, ne more biti negotova v nedogled. Poudariti je še treba, da predvideni roki v zadostni meri omogočajo, da se doseže
varstvo kršenih pravic.
V zvezi z učinkom odločb ustavnega sodišča je bilo treba rešiti tudi vprašanje usode predpisov in drugih splošnih aktov, ki so bili izdani na podlagi
zakona, drugega predpisa ali splošnega akta Skupščine SR Slovenije, ki je
prenehal veljati ali na podlagi razveljavljenega ali odpravljenega predpisa
ali drugega splošnega akta, ali ki so bili izdani za njihovo izvršitev. Temeljna
rešitev v predlogu zakona je, da ti predpisi dele usodo tistega zakona, predpisa ali splošnega akta, za izvršitev katerega oziroma na katerega podlagi so
bili izdani (32. člen predloga zakona).
S posebno določbo (35. člen) je bilo treba prepovedati izvedbo izvršbe
posamičnega akta, ki je izdan na podlagi zakona, drugega predpisa ali splošnega
akta Skupščine SR Slovenije, ki je prenehal veljati ali drugega predpisa ali
splošnega akta, ki je bil razveljavljen ali odpravljen.
Končno je bilo treba v zvezi z učinkom odločb ustavnega sodišča rešiti
še položaj, ki nastane, če je predpis ali drug splošni akt usklajen z ustavo
oziroma republiškim zakonom. Praviloma bo ustavno sodišče v tem primeru
ustavilo postopek, razen če bi bilo treba po njegovi oceni predpis ali drug
splošni akt razveljaviti ali odpraviti.
III.
1. V ustavi (3. odstavek 228. člena) je nadalje predvidena pristojnost
ustavnega sodišča, da odloča o varstvu temeljnih pravic in svoboščin, ki so
kršene s posamičnim aktom ali opravilom.
2. S tem v zvezi je bilo treba rešiti predvsem vprašanje, ali lahko ustavno
sodišče daje varstvo pravici samoupravljanja in drugim z ustavo določenim
temeljnim svoboščinam in pravicam, če so te pravice in svoboščine kršene
s posamičnim aktom sodišča. To vprašanje se je postavilo v zvezi z določbo
zadnjega odstavka 228. člena ustave, v katerem je odločanje o varstvu navedenih pravic in svoboščin pogojeno s tem, da ni z zakonom zagotovljeno drugo
sodno varstvo.
Komisija je bila mnenja, da bi ne bila v skladu s samostojno funkcijo
sodišč pravica ustavnega sodišča, če bi slednje bilo še posebna instanca nad
sodišči v zadevah varstva ustavnosti, ki jo mora varovati tudi sleherno sodišče.
To izhaja tudi iz besedila omenjene določbe ustave.
Končno je bilo treba rešiti tudi vprašanje pravne veljavnosti posamičnih
aktov, s katerimi so kršene temeljne pravice in svoboščine ter pooblastiti
ustavno sodišče, da prepove izvrševanje opravila, s katerim je kršena temeljna
pravica ali svoboščina (38. in 40. člen predloga zakona).
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IV.
V ustavi sta predvideni še dve pristojnosti ustavnega sodišča. Prva se
nanaša na reševanje sporov med družbeno-političnimi skupnostmi (3. alinea
2. odstavka 228. člena ustave), druga pa na reševanje sporov glede pristojnosti
(4. alinea 2. odstavka 228. člena ustave).
Obe pristojnosti sta določeni v ustavi, tako da sta ustrezni določbi o tem
samo prevzeti v 42. in 44. člen predloga zakona.
V.
Med glavnimi vprašanji, ki morajo biti urejena z zakonom o Ustavnem
sodišču SR Slovenije, je tudi določitev poglavitnih pravil postopka za delo
ustavnega sodišča. Ta pravila so obsežena v določbah 47. do 72. člena predloga
zakona.
Temeljno stališče predloga zakona je, naj zakon določi le splošna načela
postopka, ustavno sodišče pa naj pri svojem delu subsidiarno uporablja ustrezna
pravila drugih procesnih zakonov. Zato v predlogu zakona postopek ni izčrpno
urejen, temveč so poudarjene samo osnovne in najpomembnejše procesne
določbe, ki so obenem tudi specifične za delo ustavnega sodišča. Z določbo,
da ustavno sodišče glede vprašanj, ki niso urejena s tem zakonom, uporablja
pravila procesnih zakonov, pa predlog zakona ne napotuje sodišča na prav
določeni procesni zakon, ker bodo procesne situacije pred tem sodiščem včasih
podobne situacijam v upravnem postopku, drugič v pravdnem ali v drugih
postopkih. Ta koncepcija omogoča, da ustavno sodišče tudi samo ustvarja
pravila za določene procesne situacije in v večji ali manjši meri prilagaja
pravila procesnih zakonov delu ustavnega sodišča. Del procesnih pravil, ki se
tičejo notranjega dela ustavnega sodišča, pa bo urejenih s poslovnikom.
Na koncu je treba poudariti, da so nekatera posebna pravila postopka
predvidena tudi v tistem delu predloga zakona, ki se nanaša na pristojnost
ustavnega sodišča. Temu se ni dalo izogniti zato, ker imajo ta pravila mešan
značaj: so istočasno procesna in materialna.
2. Čeprav temelji postopek pred ustavnim sodiščem tudi na uporabi drugih
procesnih zakonov, vendar predlog zakona vsebuje določeno število pravil postopka, ki vsa skupaj dajo jasno določene smernice, kako bo ustavno sodišče
postopalo pri preizkušanju posamičnih zadev in pri sprejemanju odločb.
Osnovna načela, na katerih temelji postopek pred ustavnim sodiščem, so
naslednja:
— med postopkom je ustavno sodišče dolžno, da preizkusi in oceni navedbe
predlagatelja in drugih udeležencev v postopku;
— ustavno sodišče se ne omejuje le na navedbe in predloge udeležencev,
temveč se pri svojem delu upira tudi na sodelovanje organov, organizacij in
občanov ter na njihova mnenja o spornih vprašanjih;
— v postopku pred ustavnim sodiščem je zastopano načelo kontradiktornosti in ustnosti v takem obsegu, kot je to potrebno za odločanje;
— pri sprejemanju odločb sodelujejo vsi sodniki ustavnega sodišča, tako
da je izključeno odločanje v senatu kot posebnem telesu;
— sodnik, ki mu je poverjena izvedba uvodnega postopka, ne more izdajati
nobenih odločb oziroma sklepov, ki bi zavezovali sodišče;
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— v postopku pred ustavnim sodiščem se je treba izogibati vsakega formalizma ter zagotoviti, da se postopek izvaja na način, ki je smotrn za odločanje
v posameznih primerih;
— predvidena je obveznost ustavnega sodišča, da svoje odločbe o neskladju
predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo oziroma z zakonom objavi v republiškem uradnem glasilu, po potrebi pa tudi v drugih časopisih in na drug
primeren način;
— izvršitev odločb ustavnega sodišča je dolžnost vseh državnih organov,
delovnih in drugih samoupravnih organizacij ter nosilcev javnih in družbenih
funkcij; če sodne odločbe niso izvršene, ima to za posledico odgovornost.
Med pomembna načela postopka spada določba predloga zakona, ki zadeva
javnost dela ustavnega sodišča (7. člen predloga zakona) in določba o možnosti,
da sodišče omogoči skupščini družbeno-politične skupnosti, drugemu organu
oziroma organizaciji, da sami odpravijo neustavnost oziroma nezakonitost svojih
predpisov in splošnih aktov. (26. člen predloga zakona).
Javnost se pred ustavnim sodiščem ne zagotavlja le z javnim obravnavanjem, temveč tudi z objavljanjem njegovih odločb, z obveščanjem javnosti
o delu sodišča in v drugih oblikah, ki bodo predvidene v poslovniku, npr. izdajanje zbirk sodnih odločb, ali načelno prost dostop javnosti do evidence sodne
prakse. S tem je ustvarjena zadostna možnost vpogleda v delo ustavnega sodišča.
Smisel določbe, ki govori o tem, da lahko odpravijo neustavnost oziroma
nezakonitost predpisa ali splošnega akta tisti organi oziroma organizacije, ki
so take predpise ali akte izdali, je v tem, da ustavno sodišče ni takoj dolžno
uveljaviti svoje pravice, temveč lahko počaka s postopkom in omogoči, da se
ustavnost in zakonitost vzpostavi tudi brez odločitve ustavnega sodišča.
Iz navedenih in drugih določb postopka izhaja, da se postopek pred ustavnim sodiščem opira na poglavitna načela, ki veljajo za postopek pred rednimi
sodišči, istočasno pa temelji tudi na posebnih načelih, ki ustrezajo delu ustavnega sodišča in njegovi funkciji.
VI.
Zadnji del predloga zakona vsebuje prehodno in končni določbi (73. do
75. člen).
V prehodni določbi je bilo treba urediti, od kdaj se zagotavlja varstvo
pravice samoupravljanja in drugih z ustavo določenih temeljnih svoboščin
in pravic.
V končnih določbah pa je predvideno, da začne listavno sodišče z delom,
ko začne veljati zakon, to je trideseti dan po objavi v »Uradnem listu SR
Slovenije«.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Komisija za pripravo predloga zakona
o Ustavnem sodišču SR Slovenije
POROČILO
o spremembah in dopolnitvah ter o redakcijskih spremembah prečiščenega
besedila predloga zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije
z dne 21. 12. 1963
Na seji komisije Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije za pripravo
predloga zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije, ki je bila skupno s sejo
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije dne 23. 12. 1963, so bile
sprejete naslednje spremembe in dopolnitve oziroma redakcijske spremembe
prečiščenega besedila predloga zakona z dne 21. 12. 1963, ki je bil že poslan
poslancem.
1. člen: V drugi vrsti se za besedo »organ« vstavi vejica.
3. člen: V drugi vrsti se za besedo »zakonitosti«, v tretji vrsti pa za besedo
»zakonov« vstavi vejica.
4. člen: V drugem odstavku se v prvi vrsti beseda »zahtevo« zamenja z
besedo »predlog«.
V tretjem odstavku se v prvi vrsti za besedo »sodišče« vstavi beseda
»lahko«.
Za besedilom 3. odstavka se doda nov 4. odstavek z naslednjim besedilom:
»V drugih zadevah iz svoje pristojnosti začne ustavno sodišče postopek
v skladu z ustavo in s tem zakonom na predlog občanov, organov in organizacij.«
5. člen: Se črta.
8. člen: V drugem odstavku se na koncu za besedo »razlog.« doda: »za
razrešitev«.
10. člen: V drugi vrsti se številka 3 izpiše »treh«.
21. člen: V četrti točki se zadnji dve besedi pravilno glasita: »gospodarskimi sodišči;«.
V 6. točki se na koncu črta podpičje in besedilo dopolni: »ter ustavnosti
in zakonitosti predpisov Izvršnega sveta;«.
Za 8. točko se doda nova, 9. točka: »občinska oziroma okrajna skupščina
glede ocenitve ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
delovnih in drugih samoupravnih organizacij ter organov družbeno-politične
skupnosti, nasproti katerim izvršuje nadzorstvo nad zakonitostjo teh aktov;«.
Dosedanja 9. točka postane 10. točka.
24. člen: V 4. vrsti 1. odstavka se beseda »presoja« zamenja z »ocenjuje«.
27. člen: Prvi odstavek se spremeni:
»Ce ustavno sodišče spozna, da republiški zakon ni v skladu z Ustavo
SR Slovenije, objavi svojo odločbo o tem na seji, na katero se vabijo udeleženci,
in o tem takoj obvesti Skupščino SR Slovenije.«
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »predpis oziroma
splošni akt« zamenja z besedo »zakon«.
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32. člen: V četrti vrsti se beseda »ki« zamenja z besedo »kolikor«, v šesti
vrsti se za besedo »predpise« doda besedilo »oziroma njihove posamezne določbe«.
33. člen: V uvodnem besedilu prvega odstavka se za besedami »ima glede«
vstavita besedi »končnih in«.
V 1. točki prvega odstavka se črta beseda »pravnomočno«.
V 2. točki prvega odstavka se v prvi vrsti črta beseda »pravnomočnim«;
v četrti vrsti se za besedo »organa« doda »oziroma organizacije«. Zadnji dve
vrsti pa se spremenita tako: »...do dneva, ko je ustavno sodišče začelo postopek, ni preteklo več kot šest mesecev;«
3. točka se spremeni: »ustavno sodišče lahko odloči, da ima vsakdo, ki mu
je s posamičnim aktom kršena pravica samoupravljanja ali druga z ustavo
določena temeljna svoboščina ali pravica, pravico zahtevati spremembo posamičnega akta tudi, če je do dneva, ko je ustavno sodišče začelo postopek, preteklo več kot šest mesecev;«.
V prvem odstavku se doda nova, 4. točka, ki se glasi: »ustavno sodišče lahko
odloči, da so sodišče, drug pristojni organ ali organizacija, na zahtevo občana
ali organizacije, katerih z zakonom določena pravica je kršena, dolžni spremeniti vse in nekatere vrste posamičnih aktov, s katerimi je ta pravica kršena
in ki so strankam vročeni določen -čas pred izdajo odločbe ustavnega sodišča«.
33. in 34. člen: V drugem odstavku 33. člena in drugem odstavku 34. člena
se črta drugi stavek: »Ta rok ne teče v času, ko je upravičencu v kazenskem
postopku ali zaradi izvršitve kazenske sankcije odvzeta prostost.«
37. člen: V tretjem odstavku se v drugi vrsti zamenja vrstni red besed
»pravic« in »svoboščin« ter se spremeni besedilo zadnjih treh Vrst tako, da seglasi: ».. . lahko poda le, če so bila za varstvo teh svoboščin in pravic uporabljena redna pravna sredstva«.
40. člen: V šesti vrsti se za besedo »postopku« postavi pika in črta nadaljnje besedilo: »lahko pa tudi samo razširi učinek odločbe na osebe, ki nisoudeležene v postopku«.
45. člen: V tretji vrsti se črta vejica za besedo »sodišče«. Številka III. se v
naslovu tretjega poglavja postavi pravilno takole: »III. POSTOPEK«.
55. člen: Se črta, ker je ustrezna določba že zajeta v zakonu o Ustavnem
sodišču Jugoslavije.
58. člen: V četrti vrsti drugega odstavka se za besedo »sodnik« postavi
vejica.
59. člen: V tretji vrsti se črta vejica za besedo »sodnik«.
60. člen: V drugem odstavku se doda nov, drugi odstavek: »Pripravljalni
postopek se lahko izvede, še preden ustavno sodišče odloči, da začne postopek«.
61. člen: V drugem odstavku se črta beseda »posamezne«.
62. člen: V drugi vrsti se za besedo »obravnavo« črta vejica.
63. in 64. člen: Iz 64. člena se drugi in tretji odstavek preneseta v 63. člen
in postaneta drugi in tretji odstavek 63. člena.
66. člen: V prvem odstavku se beseda »posamezne« zamenja z »druge«.
V tretjem odstavku se besedi »dolžno poslati« zamenjata s »pošlje«, beseda
»obvestiti« pa z »obvesti«.
68. člen: Drugi in tretji odstavek se združita tako, da se na koncu drugega
odstavka namesto pike postavi podpičje in nadaljuje: »v vseh drugih primerih
odloči s sklepom«.
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Številka IV. se v naslovu četrtega poglavja postavi pravilno takole:
»IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
69. člen: V začetku drugega odstavka se beseda »Odločbo« zamenja z
»Odločba«.
73. člen: V četrti vrsti prvega odstavka se za besedo »ustave« postavi
vejica.
Glede na to, da sta črtana 5. in 55. člen, se ustrezno spremenijo številčne
označbe členov in njihovo citiranje v besedilu predloga zakona.
■Št.: 021-8/63
Ljubljana, 24. 12. 1963
Predsednik:
dr. Marijan B r e c e 1 j 1. r.
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijsko-politična
vprašanja
POROČILO
k predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je na svoji 5. redni seji dne
17. decembra 1963 obravnaval predlog zakona o Ustavnem sodišču SR Slovevenije, ki ga je pripravila in predložila Skupščini SR Slovenije Komisija za
pripravo zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije.
V načelni razpravi je odbor obravnaval temeljne značilnosti ustavnega
sodstva in bistvo predloženega zakona ter pri tem ugotovil:
Ustavno sodstvo pomeni dopolnjevanje pravne zaščite, ki je doslej obstojala
le v rednem civilnem in kazenskem sodstvu ter v sodni kontroli upravnih odločb
v upravnih sporih. Uvedba ustavnega sodstva je odraz našega demokratičnega
razvoja in pomeni nadaljnje utrjevanje našega socialističnega družbenega
sistema.
Predloženi zakon pomeni v bistvu dopolnitev in razvijanje določb Ustave
SR Slovenije o ustavnem sodišču (členi 228 in 235) ter po vsebini in obliki temu
namenu ustreza.
Vsebinske rešitve, ki jih vsebuje predlog tega zakona, so 'analogne rešitvam
v predlogu zakona o Ustavnem sodišču Jugoslavije ter tako zagotavljajo potrebno enotnost pravnega sistema v SFR Jugoslaviji, obenem pa uresničujejo
samostojno vlogo republike.
Ustavno sodišče je v skladu z ustavo postavljeno kot poseben samostojen
organ SR Slovenije za varstvo ustavnosti in zakonitosti, pri čemer pa se v
nobenem primeru ne postavlja nad Skupščino in nad sistem rednega sodstva.
Poleg teh temeljnih ugotovitev so se v odboru oblikovala še naslednja stališča o nekaterih pomembnejših vprašanjih:
a) problematiki širine aktivne legitimacije za sprožitev postopka za ocenitev ustavnosti in zakonitosti, s posebnim ozirom na vlogo SZDL in sindikata
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ter nekaterih strokovnih institucij kot npr. javnega pravobranilstva in odvetniške zbornice.
Nekateri člani odbora so menili, da bi politične organizacije spadale med
določene udeležence z istimi pravicami, kot jih imajo organi oblasti in uprave.
Vendar se je po izmenjavi mnenj in pojasnil izoblikovalo stališče, da je tozadevna ureditev v tem zakonskem predlogu primerna, kajti politične organizacije
imajo drugačno, širšo vlogo ter je za to normativno urejanje njihove vloge
v tem zakonu rešeno analogno kot vloga družbeno-političnih organizacij v
ustavi. Razume se pa, da lahko na drug način, kot akter družbene kritike te
organizacije ustrezno uveljavijo svojo vlogo s pobudo ali predlogom po pristojnih organih. Ob tem je bilo pojasnjeno, da krog upravičencev v resnici
vključuje le oblastne in upravne organe, to pa zato, ker jim je že po njihovi
osnovni funkciji naložena dolžnost, da varujejo ustavnost in zakonitost.
Razjasnjeni so bili motivi, ki preprečujejo uvrstitev javnega pravobranilstva, odvetniške zbornice in teritorialnih rednih sodišč med upravičence.
Javno pravobranilstvo in odvetništvo sta v fazi vsebinskih in organizacijskih
sprememb ter njuna vloga ni še razčiščena. Ce bi dali pravico rednih udeležencev tudi teritorialnim rednim sodiščem, bi to ob zahtevah strank lahko
povzročilo nezaželeno nesmotrno obremenjevanje, pa celo izigravanje in šikaniranje ustavnega sodišča. Zato je pooblaščeno le vrhovno sodišče republike,
da take predloge rednih sodišč ocenjuje ter po svoji oceni sproži ustavni spor;
b) vprašanju usklajenosti predloga zakona o ustavnem sodišču z mnenji in
stališči zainteresiranih republiških organov ter ustavnim sodiščem samim.
Pri tem je bilo pojasnjeno, da se je to usklajevanje v največji meri izvajalo
sproti, ko je predlog zakona nastajal. Tudi Komisija za pripravo zakona je
imela iz tega razloga raznolik sestav. Končni predlog pa je bil dostavljen tudi
Izvršnemu svetu in drugim republiškim organom ter institucijam;
c) primerjavi našega sistema ustavnega sodstva z ureditvijo v drugih
državah ter ugotovitvijo, da zahodnih sistemov in izkušenj ne moremo vnašati
v našo ureditev; v socialističnih državah pa institucije ustavnega sodstva ne
poznajo;
č) primernosti precej obsežnega urejanja položaja sodnikov ustavnega sodišča v tem zakonu z1 vprašanjem, ali ne bi bilo smotrneje to urejati v pravosodnem sistemu, in ugotovitvijo, da taka rešitev ne bi bila primerna, ker gre pri
ustavnem sodišču za poseben sistem in tudi drugačen položaj sodnikov kot
v rednem sodstvu.
V podrobni obravnavi je odbor k predlogu zakona sprejel naslednje predloge za spremembe in dopolnitve.
1. 1. člen naj se glasi takole: »Ustavno sodišče Socialistične republike
Slovenije je samostojen organ SR Slovenije, ki varuje ustavnost in zakonitost
v mejah z ustavo določenih pravic in dolžnosti in v skladu z ustavo in z
zakonom.«.
Tako besedilo lepše teče, poleg tega pa poudari svojstvo samostojnosti
ustavnega sodišča, kateremu obenem določi osnovno nalogo.
2. Drugi odstavek 15. člena naj se spremeni in glasi: »Ce je predsednik
sodišča zadržan, ga nadomešča sodnik, ki ga določi predsednik sodišča. V primeru daljše odsotnosti določi namestnika sodišča.«.
Predsedniku sodišča bi lahko dali pravico, da določi svojega namestnika v
primeru krajše odsotnosti; taka rešitev bi bila tudi bolj praktična.
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3. V 20. členu naj se v besedilu pod točko 1 izpusti: »ter drugih predpisov
in splošnih aktov Skupščine SR Slovenije«.
Samo zakoni so namreč direktno vezani na ustavo, drugi predpisi in splošni
akti pa na ustavo in zakone, kar pa je izčrpano v naslednji točki istega člena.
4. Drugi odstavek 27. člena naj se izpusti, ker bi ob taki formulaciji povzročil, da bi ustavno sodišče direktno odločalo o veljavnosti zakona ali drugega
predpisa, še preden bi bila neveljavnost po ustreznem postopku ugotovljena.
V zvezi s tem pa je treba v prvi odstavek 27. člena prenesti kot dostavek:
»... ter odločbo objavi v republiškem uradnem glasilu«.
5. V 29. členu naj se v drugi vrsti za besedami »akta Skupščine SR Slovenije« doda zaradi jasnosti v oklepaju «(drugi odstavek 27. člena)«.
6. V 32. členu se zelo ponavlja besedica »ali«, pa se predlaga zaradi lepšega
stila, da se v 3. vrsti namesto »odpravo predpisa ali drugega splošnega akta«
besedilo glasi: »odpravo predpisa oziroma drugega splošnega akta«.
7. V 34. členu naj se zaradi lažjega stila beseda »lahko« iz tretje vrste prenese v prvo, ki naj se glasi: »Če ustavno sodišče odpravi predpis ali drug
splošni akt, lahko vsakdo ...,«.
8. V drugem odstavku 38. člena, v predzadnji vrsti, v besedilu ». .. in
odredi glede na okoliščine primera, da . ..« naj odpade beseda »primera«, ker
po nepotrebnem obremenjuje stavek in kvari stil.
9. V 41. členu naj se določneje definira organ v postopku, tako da se prvi
stavek glasi: »Ce se med postopkom pred ustavnim sodiščem posamični akt.. .«.
10. V 49. členu naj se na koncu briše pika in doda besedilo: »ali drag
organ.«.
Dokaze namreč poleg drugega sodišča lahko izvaja tudi drug organ, kar
izhaja tudi iz besedila 56. člena.
11. Besedilo zadnjega odstavka 68. člena naj se kot drugi stavek doda drugemu odstavku tega člena.
12. V 69. členu naj se v prvi vrsti tretjega odstavka beseda »določi« nadomesti z besedo »odloči«.
V petem odstavku istega člena naj se določi, da se objava ločenega mnenja
lahko izvrši le v soglasju s sodnikom, kar bi bilo smiselno bolj v skladu z
zadnjim odstavkom 67. člena. Zato naj se zadnji odstavek 69. člena glasi: »Sodišče lahko sklene, da se s pristankom sodnika objavi tudi njegovo ločeno
mnenje.«.
Glede na to predlaga odbor Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije,
da predlog zakona o Ustavnem sodišču sprejme s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami.
Za svojega poročevalca je odbor določil podpredsednika Mitjo Stupana.
5t.: 021-8/63
Ljubljana, 18. 12. 1963
Predsednik:
Niko Belopavlovič 1. r.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR
Odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov
POROČILO
k predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora je na svoji 10. seji dne 18. 12. 1963 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o ustavnem sodišču SR Slovenije.
Odbor je bil soglasen, da se zakon v načelu sprejme, v podrobnostih pa
odbor predlaga spremembe predlaganih določil v členih 3, 4, 13, 22, 43, 49, 68
in 69 tako kot je spodaj navedeno.
Besedilo 3. člena predloga zakona naj se v tretji vrsti dopolni tako, da se
vstavi med besedi »zakonov obvezne-«, še »in za«, vejica pa se črta, tako da bi se
potem to določilo glasilo:
»Ustavno sodišče spremlja pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in daje na podlagi tega Skupščini SR Slovenije mnenja in
predloge za izdajo zakonov in za obvezne razlage zakonov ter predloge drugih
ukrepov za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti ter za varstvo pravice samoupravljanja in drugih svoboščin in pravic občanov in organizacij.«
Besedilo 4. člena v 1. odstavku naj se spremeni tako, da se glasi:
»Vsakdo lahko da pobudo ustavnemu sodišču, da sproži postopek za ocenitev ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov.«
Pri 13. členu predloga naj se doda beseda »ustavno« kot začetek stavka in
nadaljuje z ostalim tekstom tako, da naj bi se besedilo glasilo:
»Ustavno sodišče lahko odloči, da sodnik ...«
Odbor je bil mnenja, da je tak popravek potreben zato, da se odpravi dvom,
za katero sodišče gre, istočasno pa odbor predlaga, da se take popravke v
dokončni redakciji naredi tudi pri drugih določilih, kolikor bi bil podan dvom,
za katero sodišče gre.
V drugem odstavku 22. člena predloga zakona naj se v drugi vrsti med
besedami »oziroma ustrezni« dodata besdi »drugi temu« tako, da se odstavek
glasi:
»Za delovne in druge samoupravne organizacije daje predlog za sprožitev
postopka delavski svet oziroma drugi temu ustrezni organ.« Beseda »upravljanja« na koncu stavka pa naj se črta.
V 43. členu predloga zakona naj se v tretji vrsti vstavi med besedi »ene
kršena« še: »družbeno-politične skupnosti« tako, da se odstavek pravilno glasi:
»Pri reševanju sporov glede pravic in dolžnosti med družbeno-političnimi
skupnostmi lahko sodišče ugotovi, da je z aktom ali opravilom ene družbenopolitične skupnosti kršena pravica druge družbeno-politične skupnosti, ali ugotovi določeno obveznost družbeno-politične skupnosti ter odredi, da se odpravijo
posledice takšnega akta ali opravila.«
V 49. členu predloga zakona naj se na koncu določila črta pika in dodajo
besede »ali drugi organ« tako, da se celotno določilo člena pravilno glasi:
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»Ustavno sodišče izvaja dokaze neposredno po obravnavi, na seji ali po
določenem sodniku, lahko pa zahteva, da posamezne dokaze izvede drugo sodišče ali drugi organ.«
Določilo 68. člena naj se spremeni tako, da se za drugim odstavkom namesto
pike postavi podpičje ter nadaljuje z zadnjim, tj. četrtim odstavkom, tako
da se drugi odstavek glasi:
»Sodišče izda odločbo, kadar odloči o sami stvari; v vseh drugih primerih
odloči s sklepom.«
Dosedanji tretji odstavek postane tako zadnji odstavek člena.
Tretji odstavek 69. člena predloga zakona naj se v prvi vrsti popravi tako,
da se namesto besede »določi« vstavi beseda »odloči« in odstavek pravilno
glasi:
»Ustavno sodišče lahko odloči, da se določbe iz prejšnjih odstavkov objavijo
tudi v drugih časopisih ali v drugi primerni obliki.«
Peti odstavek istega člena naj se spremeni tako, da se pred besedo »objavi«
vstavi še »s pristankom sodnika«, med besedami »tudi ločeno« pa beseda »njegovo«, tako da se odstavek glasi:
»Sodišče lahko sklene, da se s pristankom sodnika objavi tudi njegovo
ločeno mnenje.«
Odbor je po razpravi v podrobnostih in po sprejemu amandmajev izglasoval predlog zakona v celoti in predlaga, da zbor zakon o ustavnem sodišču
SR Slovenije sprejme s predlaganimi spremembami v zgoraj navedenih določilih, ker meni:
— da je funkcija ustavnega sodišča z vstavitvijo veznika »in« in predloga
»za« bolj poudarjena, v tem smislu, da daje tudi za obvezne razlage zakonov
mnenja in predloge;
— da v 4. členu vsebini teksta in smislu zakona ustreza beseda »pobuda«.
Beseda »zahteva« pa ni povsem v skladu z drugimi določili zakona in ustvari
tudi nekatere nejasnosti;
— da ne bi nastal dvom, za katero sodišče v konkretnem primeru gre in
ker se večkrat navajajo tudi druga sodišča, je v takih primerih izključiti
dvom s tem, da se navede »ustavno sodišče«;
— da je formulacija v drugem odstavku 22. člena preciznejša, če se navede,
da daje predlog za sprožitev postopka delavski svet oziroma drugi temu ustrezni
organ. Da pa je to organ upravljanja, je pa že samo po sebi razumljivo;
— da postane določilo 43. člena jasnejše, je potrebno imenovati družbenopolitične skupnosti. Določilo samo pa je tako tudi stilistično popolnejše;
— da bo sodišče izvajalo dokaze ne samo po drugem sodišču, temveč tudi
po drugih organih, zato je potrebno določilo 49. člena dopolniti;
— da je smotrneje v 68. členu, ko se določa akte, s katerimi bo sodišče
odločalo, da se pove v enem odstavku, da se izda odločba, kadar se odloči o sami
stvari ter da se v vseh drugih primerih odloča s sklepom;
— da je glede na celoten tekst predloga zakona pravilneje, da se v tretjem
odstavku 69. člena zamenja beseda »določi« z besedo »odloči«;
— da je potreben pristanek sodnika, da se objavi njegovo ločeno mnenje,
če sodišče sklene, da se to objavi. Posamezni sodnik bo lahko imel ločeno
mnenje zaradi osebnega prepričanja, ne bo pa mogel tega prepričanja še raz33*
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logovati. Nerazlogovano ločeno mnenje pa ne bi imelo z objavo
Upoštevati pa je tudi, da brez predlaganega popravka ne bi
v skladu z 2. odstavkom 67. člena predloga zakona.
Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora, na kateri se
in sklepalo o predlogu tega zakona, določil Mirka Cepiča, člana

pravega smisla.
bilo to določilo
bo obravnavalo
odbora.

St.: 021-8/63
Ljubljana, 18. 12. 1963
Predsednik:
Marija Aljančič 1. r.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajno-pravna komisija
POROČILO
k predlogu zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je dne 23. 12. 1963
na skupni seji s komisijo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije za
pripravo predloga zakona o ustavnem sodišču obravnavala prečiščeno besedilo
predloga zakona o Ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije z dne
21. 12. 1963.
Komisija je mnenja, da je predlog zakona v prečiščenem besedilu z dne
21. 12. 1963 z redakcijskimi spremembami, ki so bile sprejete na skupni seji
obeh komisij dne 23. 12. 1963, v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. Komisija zato predlaga, da pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta predloženi zakon.
St.: 021-8/63
Ljubljana, 23. 12. 1963
Predsednik:
dr. J o s i p G 1 o b e v n i k 1. r.

PREDLOG SKLEPA
o izvolitvi in razrešitvi predsednika in sodnikov okrožnih sodišč
Na podlagi 50., 55. in 77. člena zakona o sodiščih (Ur. 1. FLRJ, št. 30/54) so
hili na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije
I. razrešeni
1. Koloman Balažic, kot predsednik Okrožnega sodišča v Murski
Soboti;
2. Ladislav P e n t e k , kot sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti in
3. Zvonimir Z a 1 a r , kot sodnik Okrožnega sodišča v Kranju;
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II. izvoljeni
1. za predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Jože Podlesek,
predsednik Občinskega sodišča v Murski Soboti;
2. za sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Štefan Poredoš,
sodnik Občinskega sodišča v Murski Soboti;
3. za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Koloman Bal a žic, predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
OBRAZLOŽITEV
I.
Koloman B a 1 a ž i c , predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
kandidira za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, Ladislav P en tek,
sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti pa za predsednika Občinskega sodišča
v Murski Soboti. Glede na navedeno je potrebno oba razrešiti dosedanjih
funkcij.
Zvonimir Z a 1 a r , sodnik Okrožnega sodišča v Kranju, prosi za razrešitev,
ker je dal soglasje, da sprejme službo v Sekretariatu Izvršnega sveta Skupščine SRS.
II.
Zaradi zgoraj predlaganih razrešitev je potrebno izvolitev predsednika irt
še enega sodnika pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti. Pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani je izpraznjeno mesto sodnika, ker je bil tovariš Janez Lukač na seji
Republiškega zbora Skupščine SRS dne 23. 9. 1963 razrešen sodniške funkcije.
Za kandidate, predlagane v izvolitev, navajam naslednje:
1. Jože Podlesek je roj. 31. 12. 1913. Na pravni fakulteti je diplomiral
leta 1940. Med okupacijo je bil nekaj časa v sodni praksi, nato pa interniran
v Nemčiji, od koder se je vrnil julija 1945. Najprej je bil zaposlen kot predsednik senata sodišča slovenske narodne časti v Murski Soboti. Ob prvih volitvah sodnikov avgusta 1945 je bil izvoljen za predsednika Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, za tem je bil dve leti sodnik Okrajnega sodišča v Mariboru,
nato predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru, od novembra 1955 dalje pa je
predsednik Občinskega sodišča v Murski Soboti.
Tako v moralno-političnem kot strokovnem pogledu izpolnjuje vse pogoje
za predlagano izvolitev.
2. Štefan Poredoš je roj. 1. 3. 1933. Na pravni fakulteti je diplomiral
leta 1958. Po diplomi je bil kratek čas v sodni praksi, nakar je bil 30. 12. 1958
izvoljen za sodnika okrajnega sodišča v Murski Soboti. Predviđen je za preiskovalnega sodnika pri okrožnem sodišču v Murski Soboti, za katero funkcijo
ima vse pogoje po 46. členu zakona o sodiščih.
3. Koloman Balažic je roj. 30. 4. 1926. Na pravni fakulteti je diplomiral
leta 1955. Se pred diplomo je opravil dvoletno sodno prakso, nakar je bil
1. 8. 1955 izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v Ljubljani. Leta 1956 je bil
izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Celju, od 1. 12. 1958 dalje pa je predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti. V njegovem primeru gre le za spremembo službenega kraja in to iz zdravstvenih razlogov.
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Ivan Maček
Podpredsednika:
Dr. Marijan Brecelj

Dragica Rome
Tajnik:
Peter Zorko
ODBORI IN KOMISIJE

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO
inž. Karmelo Budihna, predsednik
Magda Kočar, podpredsednik
Valentin Hren
Jože Greben
Janez Sukič
Frančiška Hribar

Ivo Sčavničar
Andrej Lah
Mara Lukanc

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA
Adolf Arigler, predsednik
inž. Jože Legan, podpredsednik
Miro Benedejčič
inž. Stanislav Potrč
Milica Opresnik
Franc Simonič

Lojze Fortuna
Marjan Lenarčič
Janez Zemljarič

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA
dr. Josip Globevnik, predsednik
Savo Sifrer, podpredsednik
Anica Rajič
Borut Bohte
Bojan Cernjavič

inž. Franc Filipčič
Marjan Šenk

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS
Savo Sifrer, predsednik
Borut Bohte, tajnik
Ivan Bertoncelj
Mara Lukanc
inž. Bogdan Jesenko Srečko Rihtar
Franc Leskovec
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH
PREDPISOV ZA NOVO USTAVO SRS
Mitja Ribičič, predsednik
dr. Josip Globevnik, podpredsednik
Ivo Janžekovič
Ivan Lužovec
inž. Silvo Rozman
Francka Strmole

Mitja Stupan
Savo Šifrer
Milan Anidaršič

REPUBLIŠKI ZBOR
Predsednik:
Tine Remškar
Podpredsednik:
Cveta Zorž
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE
Miran Košmelj, predsednik
Ludvik Golob, podpredsednik
Zmaga Baje
Franc Klobučar
inž. Franc Kumše

Ivan Lužovec
Franc Virk

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA
Mirko Zlatnar, predsednik
inž. Bogdan Jesenko, podpredsednik
Štefan Antalič
Rafael Baraga
Jožica Teppey

Vida Vaj d
Janez Znidar

ODBOR ZA PRORAČUN
Tone Fajfar, predsednik
Miroslava Lavrenčič, podpredsednik
Angelca Kržan
Anton Rovtar

Anton Truden
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET
Stane Dolenc, predsednik
Tone Preložnik, podpredsednik
Vera Čavnik
inž. Miran Guzelj
inž. Ivica Kavčič

Ludvik Križman
Hinko Wimmer

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Franc Lubej, predsednik
Katica Kozel, podpredsednik
Jože Kolarič
inž. Slavko Korbar
inž. Lucijan Krivec

Jože Ogorevc
Sida Podlesek

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM
Jože Tramšek, predsednik
Viktor Zupančič, podpredsednik
Davorin Ferligoj
Ivan Gorenc
Ivica Jeršič

Slavko Štrukelj
Dominik Tomažin

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA
Niko Belopavlovič, predsednik
Mitja Stupan, podpredsednik
Mirko Draksler
Zoran Pire
Ana Rozman

Francka Strmole
Janko Zevart

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO
IN KOMUNALNE ZADEVE
Vlado Majhen, predsednik
inž. Jože Mušič, podpredsednik
Alojzija Doltar
Milko Grgič

Jože Laznik

Priloge
ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO
Drago Seliger, predsednik
Kristina Lavrenčič, podpredsednik
dr. Milica Bergant
inž. Ivo Pignar
inž. Viktor Klanjšček Mitja Vošnjak
Jože Klinger

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO
dr. Jože Benigar, predsednik
dr. Meta S kar j a, podpredsednik
Rado Dolgan
Bogo Verdev
Stane Volk

Branko Zadravec
Ignac Zagore

ODBOR ZA DELO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE
Janez Japelj, predsednik
Franc Leben, podpredsednik
Mar j a Cerkovnik
Andrej Jermol
Ivo Janžekovič

Miroslav Trunkelj
Rudolf Vrčkovnik

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA
Adolf Arigler, predsednik
Jakob Zen, podpredsednik
Rudi Burgar
Franc Leskovec

Tone Preložnik

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Mar j a Cerkovnik, predsednik
Ludvik Jerebic, podpredsednik
Bruno Giachin
Marija Plaveč

Franc Zadravec
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KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE
Julij Beltram, predsednik
Anica Rajič, podpredsednik
Ernest Eory
Jelka Firbas

Stanko Robnik

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Savo Šifrer, predsednik
Franc Leskovec, tajnik
dr. Milica Bergant
Jelka Firbas
inž. Miran Guzelj

inž. Bogdan Jesenko
Franc Lubej

GOSPODARSKI ZBOR
Predsednik:
Leopold Krese
Podpredsednik:
Tatjana Menna

ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
Milan Spolar, predsednik
Tomaž Tomažič, podpredsednik
Milan Bric
Elka Grilc
inž. Miloš Kobe

inž. Franc Tesovnik
inž. Ciril Zmahar

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
inž. Silvo Rozman, predsednik
Tončka Rebek, podpredsednik
Ignac Karničnik
Jože Naraks

Ivanka Šulgaj
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Srečko Rihtar, predsednik
Andrej Lah, tajnik
Helena Peček
Riko Rižnar
Ivanka Sulgaj

inž. Jože Valentinčič
Stane Zupančič

PROSVETNO-KULTURNIZBOR
Predsednik:
Ivo Tavčar
Podpredsednik:
inž. Dora Jelenko
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
Boris Mikoš, predsednik
Truda Durjava, podpredsednik
Branko Babič
Ivan Bertoncelj
Magda Malovrh

Ive Šubic
inž. Dane Tovornik

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Sonja Sardoč, predsednik
Dane Debič, podpredsednik
Milena Borovac
Ludvik Gorčan

Bernarda Pere

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Ivan Bertoncelj, predsednik
Sonja Sardoč, tajnik
Marjeta Pal
Ela Peroci
inž. Dane Tovornik

Ivan Tušek
Avgust Vižintin
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SOCI ALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR
Predsednik:
dr. Ruža Segedin
Podpredsednik:
Miro Vesel
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
dr. Adolf Drolc, predsednik
Minka Kovač, podpredsednik
dr. Saša Cvahte
dr. Polde Hladnik
Vinko Kastelic

Maks Klemenčič
Janez Vari

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Lidunka Kranjc, predsednik
dr. Mirko Birsa, podpredsednik
Stane Drobnič
Andrej Strniša

Fani Stravs

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Mara Lukanc, predsednik
Marjan Senk, tajnik
dr. Martin Benedik
Vinko Kastelic
dr. Mirko Birsa
Lidunka Kranjc
dr. Milica Gajšek-Zima
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Predsednik:
Janež Hočevar
Podpredsednik:
Jože Eržen

ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
Marija Aljančič, predsednik
Vlado Cerne, podpredsednik
Mirko Čepic
Vlado Grešnik
Vera Maselj

Joško Saksida
Franjo Turk

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Mirko Hegler, predsednik
Danica Vogrinec, podpredsednik
Martin Košir
Joško Lojen

Miha Ravnik

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Borut Bohte, predsednik
Milan Znidaršič, tajnik
Štefan Brumec
Vlado Grešnik
Jože Drnovšek

Joško Saksida
Mileva Veren
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SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR

Antalič Štefan
Arigler Adolf
Avbelj Viktor
Baje Zmaga
Baraga Rafael
Belopavlovič Niko
Beltram Julij
Benigar dr. Jože
Bergant dr. Milica
Bokša-Bac inž. Milena
Brecelj dr. Marijan
Brilej dr. Jože
Budihna inž. Karmelo
Burgar Rudi
Butara Mihael
Cerkovnik Marija
Čačinovič Rudi
Čavnik Vera
Dolenc Stane
Dolgan Rado
Doltar Alojzija
Draksler Mirko
Eory Ernest
Fajfar Tone
Fende Jože
Ferligoj Davorin
Firbas Jelka
Furlan Slavko
Gabrovšek Ludvik
Gaspari Majda
Giachin Bruno
Globevnik dr. Josip
Golob Ludvik
Gorenc Ivan
Greben Jože
Grgič Milko
Guzelj inž. Miran
Hren Valentin
Janžekovič Ivo
Japelj Janez

Jerebic Ludvik
Jerman Riko
Jermol Andrej
Jeršič Ivica
Jesenko inž. Bogdan
Kadunec Vladimir
Kavčič inž. Ivica
Klanjšček inž. Viktor
Klinger Jože
Klobučar Franc
Kocijančič Boris
Kočar Magda
Kolarič Jože
Korbar inž. Slavko
Košmelj Miran
Kotnik inž. Viktor
Kozel Katica
Krivec inž. Lucij an
Križman Ludvik
Križnik inž. Veljko
Kržan Angelca
Kumše inž. Franc
Lavrenčič Miroslava
Laznik Jože
Leben Franc
Leskovec Jože
Lončarič Franc
Lavrenčič Kristina
Lubej Franc
Lužovec Ivan
Maček Ivan
Majhen Vlado
Maležič Matija
Marinko Miha
Mušič inž. Jože
Ogorevc Jože
Pignar inž. Ivo
Pire Zoran
Plaveč Marija
Podlesek Sida .

Podobnik Zorka
Popit Franc
Preložnik Tone
Rajič Anica
Remškar Tine
Ribičič Mitja
Robnik Stanko
Rovtar Anton
Rozman Ana
Seliger Drago
Simončič Franc
Smole Janko
Strmole-Hlastec Francka
Stupan Mitja
Sukič Janez
Šifrer Savo
Škarja-Skerget dr. Meta
Štrukelj Slavko
Teppey Jožica
Tomažin Dominik
Tomšič Vida
Tramšek Jože
Truden Anton
Trunkelj Miroslav
Vaj d Vida
Verdev Bogo
Vir k Franc
Volk Stane
Vošnjak Mitja
Vrčkovnik Rudolf
Wimmer Hinko
Zadravec Branko
Zadravec Franc
Zagore Ignac
Zlatnar Mirko
Zupančič Viktor
Zen Jakob
Zevart Janko
Znidar Janez
Zorž Cveta

527

Priloge
GOSPODARSKI ZBOR
Alt Mimica
Benedejčič Miro
Beravs Anton
Borovinšek Jerica
Brile Milan
Ciglar Franc
Cop Franc
Dolgan inž. Danilo
Dušej Jože
Filipčič inž. Franc
Fistrovič Ljuba
Gerk Danilo
Gradišnik inž. Milan
Grilc Elka
Heller Ivan
Ivančič Ivanka
Jamnik Rado
Jeram Milan
Kajzersberger inž. Jelka
Karba Štefan
Karničnik Ignac
Kerec Ernest
Kobe inž. Miloš
Komočar Edvard

Kos Justa
Krebs Franc
Krese Leopold
Kruhar Ema
Lah Andrej
Medvešček Milan
Melavc Dane
Menna Tatjana
Mihelič inž. Franc
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