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8. SEJA OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA 

»l**2- t. m. Je Okrajni ljudski odbor na skupni 
''tru " *borov sprejel okrajni družbeni plan in okrajni 

leto 193«. Poleg tega je Okrajni ljudski 
*">(1 spremembe okrajnega Statuta, ki so bile 
"ili „ * v iveii z nedavno sprejetim Zakonom o uprav- 
I' V republiki Sloveniji. Ljudski odbor neltale're nove s vete in ustanovil nekatera nova 

"'""o Številki objavljamo ekspoze k družbe- tltis ®''nn olO >«to 195«, ki ga je podal ing. Ivo 
h^Uh ' ,,ređscdnilc Sveta »a gospodarstvo OI.O in 

^ Predlog« proračuna, ki ga Je podal Janko 
v ' t>rwlsednik Komisije ra proračun OI.O. 

'e {( ■,l0(lniih številkah bomo objavili vse novoixvo- 
''lnlht*"® "krajnih svetov in imenovanja novih vodilnih sl»te( netT upravnih organov, ter novo sprejeti okrajni 

b 
'(,.o јч?]081 družbenega plana in proračuna okraja *a 
"""t in iG sta bila objavljena že v št. 38. »Glasnika«, 9- 'паја 1956. 
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vidno poslavljali odnos delitve 
doibifflca mod ljudskim odborom 
in podjetji. Delež ljudskega &J- 
bora smo pravzaprav pavšali- 
rali in v kolikor je podjetje 
ustvarilo ve^jii dobifek, je pre- 
sežek šel v fonde podjetja. Da 
bi preipročili nenoiTrnalno pove- 
tavanje plačnega sklada zaradi 
nitako postavljenih planov, smo 
viSi.no plaif limitirali v vi-šini 
15%. oc.iroma v zunanji trgo- 
vimi 20"/« nad tarilSnim pravil- 
nikom. S tem smo 5e v niajvečji 
možni meri osigurali stiimila- 
cijo podjetij, da jim ostane 

preMti nenonmalno preseganje 
dobičkov v podjetjih. Zato je 
z moćno progresivno lestvico 
zmanjševal udeležbo podjetja 
pri povečanju dobička. S tem 
je bil dosežen namen, odvzeti 
presežek, kJ je bil ustvarjen 
zaradi slabega planiranja, na 
drugi strani pa je seveda od- 
vzel podjetijem tudi sredstva, 
ki so jih ustvarila s svojim pri- 
zadevatnjem za zniževanje ma- 
terialnih stroškov in z boljšo 
organizacijo dela. Re®Ultat tega 
j«; bil, da je bil planirani delež 
ljudskega odbora na dobičku 
goapodairskih organizacij pre- 
sežen za 130/o, medtem ko je 
jn/de-ks družbenega proizvoda in 
celotmega dobička bil 107 %, 
skleda za samostojno razipola- 
ganje podjetij pa 114»/t. 

V zvezi z ugotavljanjem vpli- 
vov na neuravnovešenost trži- 
Jča moramo analizirati tudi in- 
vesticije. ki so bile izvržene na 
tentorijoi okraja. Upoštevajoč 
teritoriatai princip je bilo v 
1. 1955 investiranih 13,1 milijard 
zviMnih, republiških, okrajnih, 
občinckih ta srediatev gospodar- 
skih organizacij (brez avtostra- 
de). V primerjavi z letom 1954 
ie tempo investiranja sicer 5e 
bil vedno v porastu — za do- 
ber odstotek, vendar se je nji 
hova struktura bistveno menja- 
la. To pa laliko še prav poseftej 
ugotovimo, če pogledamo struk- 
turo okrajnih investicij. Njihov 
izredno močan padec v primer- 
javi z letom 1954 — saj r.naSa 

tisti del dobička, ki ga ustva- 1 Г101" le 61 % _ плт kaže' 
rijo z boljžo organizacijo dela I }e bila tuka5 Pravihna ten 
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in z erniževanjem materialnih 
stroškov, na drugi strani pa 
smo preprečili tendenco na ra- 
čun poviSevanja buižetakih 
sredstev vplivati na dviganje 
cen. 

Mislim, da s« nam Je to v 
glavr.em posrečilo. Delež Mest- 
nega ljudskega odbora na do- 
bičku gospodarskih organizacij 
je bii namreč doseižen le z 96°/« 
pni 19% presegamju plana druž- 
benega proizvoda in l!3*/o prese- 
ganju plana celotnega dobička. 
Zaradi tega tudi predvideli'h 
197 milijonov izrednih dohodkov 
iz g'oopodanstva miamo ustvarili, 
ki fmo jih pianirali zaradi 
uravnovešanja bilance dohod- 
kov in izda i kov. 

V tem smislu je pozitivna 
tmdi ugotovitev, da tudi sred- 
stva podOeitiO, to je sk'adj za 
samoslojno ra/,.polaganje, ms" 
bili visoko realizirani. Medtem, 
ko so znašali leta 195 1 881 mi- 
lijonov, so lir^'so leto dosegli 
le 645 railijonev, modlcm ko je 
bil plan ipreeežen za 57°/«, kar 
je v skladu z izvršitvijo plani 
drufi'jeoeiga proizvoda in dobič- 
ka, ter z nedoseženo realizacijo 
deleža Iflud'kega odbora. V tej 
realizaciji pa znaša prsee?.-.k 
iniduslrijskili podjetij le 1?Л'о. 
G1 a*.ti i dciež na preso-žku teh 
srrfatev odpade na глтапје- 
trgon/iniSta podjetja. 

Tudi družbeni plan bivšega 
ОкггГпеда ТЈчјЛ^с^з г. т - 
' koli ca je z Lnitrumontom do 
litv« dofcička imel a; zuuu. jkic- 

denca zmafrnjiševarvja formiranja 
investicijskih sredstev na račun 
dobičkov gospodarskih organi- 
zacij. Tud.i v strukturi porab- 
ljenih sredstev se kažejo bi- 
stvene .spremembe v korist 
družbenega standarda, saj se je 
njihova udeležba od 4.W« v letu 
1954 dvignila na 77% v letu 
1955. Temu je seveda največ 
doprineslo formiranje stano- 
vanjskega sklada in mobiliza- 
^acija sredstev podjetij za sta- 
novanjiko izgradnjo. - Porast 
sredi.'ov, ki so bila vložena sa- 
mo v stanovanjsko komunalno 
izgradnjo znaša namreč 141%. 

Pravkar omenjene številke 
nam torej kažejo nadaljnjo 
značilnost lanskoletne politike 
Mestnega ljudskega odbora in 
mislim, da se mora ta tendenca 
?e naiprej uveljavljati v naiih 
iruibenih planih. 

Se ena primerjava z letom 
1954 je značilna za uresničenje 
ukrepov za stabilizacijo gospo- 
darstva, To je realizacija pro- 
računskih sredstev skupaj s 
proračunskimi investicijami in 
dotacijami. Medtem ko Je bilo 
v okviru okraja v letu 1954 po- 
rablijomh 3 981 milijonov, pred- 
stavlja 3.473 milijonov v letu 
1955 padec za 13%. Kljub temu, 
da ta padec predstavlja pred- 
vsem znižanje proračunskih in- 
vesticij, medtem ko so ostali 
Proračunski izdatki poras'.U, 
"E.^ko na pod'iaigs dosedaj ugo- 
T/ljenih dejstev smelo trdimo, 

ie ftaafjciUrdka politika na- 

šega okraja bila v skladu z 
avaziaimi ukrepi, ki so imeli 
namen umiriti tržižče, kar je 
bilo proti koncu lanskega leta 
v glavnem tudi doseženo. 

Značilnost lanskega družbe- 
nega plana je bilo tudi formi- 
ranje namenskih skladov. Pred- 
vsem je bitla važna eproistitev 
zveznega dela dobiOka v neka- 
terih panogah, ki predstavljaijo 
verfi ali manj lokalno dejavnost 
In za katerih napredek morajo 
skrbeti predvsem lokalni orga- 
ni. Zato smo ta sproščeni del 
dobička k analizirali v namen- 
ske sklade tako, da se njihova 
sredstva troiijo za razvoj tistih 
panog, v katerih so biJa ustvar- 
jena. Tako smo dosegli, , da smo 
tudi tukaj spremenili strukturo 
investicij v korist kritja potreb 
iiroke potrošnje. Do lanskega 
leta so se namreč izredno pičlo 
odmerjala sredstva za razvoj 
kmeiUjslva, obrti, trgovine in 
goištinstva, medtem ko so se 
lani v te namene natekla pre- 
cejinja sredstva. Tako je sklad 
za posipeševanje kmetijstva do- 
se.gel 72 milijonov, obrti 298 
milijonov, trgovine 195 milijo- 
nov in gostinstva 19 milijonov. 
Skupino so sredstva namenskih 
skladov (poleg omenjenih še 
sklad za kreditiranje investicij 
v gospodarstvu, za urejanje vo- 
da, za obnovo gozdov, za po- 
speševanje prometa in predela- 
vo kmetijskih pridelkov in za 
pobijanje alkoholizma) doseglo 
1,511 milijonov. Pcleg tega pa 
je bil kreditni skilad za zida- 
nje stanovanjskih hii realiziran 
z 950 milijoni, ki so bili ustvar- 
jeni z obveznimi prispevki iz 
proračuna in dobička gradbenih 
podjetij, medtem ko je sklad za 
jtanovanjiiko-komunalno gradi- 
tev del 1,454 milijonov din. Na 
ta način smo na eni strani 
lahko zaetavidi stanovanjsko iz- 
gnadnjo v sedanji iirini, na 
drugi pa razvijali panoge, ki 
v lokalnem merilu direktno 
vplivajo na dvie standarda. 
Sredstva, ki so bila vložena v 
le stoiade, res niso bila v potni 
meri že tudi porabljena, saj 
nnaša saldo med vplačaninvi tn 
odobrenimi sredstvi 537 mili- 
jonov, To pa Je posledica pred- 
vsem nezadostne priprave per- 
jpetotivnih programov in strukt- 
nega statišča OLO, da se sred- 
stva odobravajo le po predhodni 
nredložitvi detajlnih načrtov. 
Na drug; strani pa je bil« ve- 
čina teh sredstev vplačana šele 
-4) potrditvi zaključnih računov 
goapodarakih organizacij. Vseka- 
kor pa je s tem osiguvana ma- 
terialna baza za načrtno raz- 
širjanje teh lokalnih panog go- 
spodarstva v letošnjem letu. 

Posebej naj omenim še sklad 
7.a poapeievanje trgovine. Ze ob 
obravnavanju lanskega družbe- 
neiga plana smo ugotovili, da 
najbrž ne bo dalo najboljših 
rezultatov določilo zveznega 
družbenega plana, s katerim so 
se imvesticijeka sredstva v trgo- 
vini ustvarjala v glavnem pr 
samih podjetijlih, ker se preveč 
latodrobiijo in se večje, toda 
kupne investioitjske potrebe kot 
o skladišča m podobno, ne mo- 
rejo rinansirati. V vidu kon- 

centriranja teh sredstev sme 
sprejeli sklep, s katerim smo 
prapustiLi ves ustvarjeni dobi- 
ček v notranji trgovini, ki 
predstavlja budžetska sredatva, 
investicijskemu skladu s tem, 
da tudi trgovska podjetja iz 
svojih skladov prispevajo vanj 
vsaj enako vsoto. Na ta način 
bi prišli do prilično izdatnih 
sredstev za pokritje splošnih 
potreb za oskrbo mesta, ker bi 
se ta fond dvignil na okolj 400 
milijonov. 

Muslim, da Je prav podčrta<t 
dejstvo, da je naš letošnji druž- 
beni plan sestavljen v duhu 
sklepov posvetovanja pr; tov. 
Titu in IV. plenuma SZDLJ ta 
da mora zagotoviti na našem po- 
dročju izpolnitev postavk tega 
posvetovanja. 

Poglejmo na kratko te postav^ 
ke: 

IV. plenum ugotavlja, da je na 
bazi dosežene industrijske iz- 
gradnjo možno izvršiti gotove 
spremembe v naši gospodarski 
politiki. Istočasno pa jasno po- 
stavlja pred nas, da te spre- 
membe niso posledica nepravii- 
nostj do sedaj prehojene poti, 
temveč, da so neposreden odrai 
uspehov v ustvarjanju material- 
ne baze naše industrijske iz- 
gradnje. Plenum je nadalje ugo- 
tovil, da smo s tem. ko smo se 
orientirali na hitro industrij- 
sko izgradnjo, šli zavestno v od- 
nose v našem gospodarstvu. Id 
v normalnih prilikah niso obi- 
čajni, ker zahtevajo prevelike 
nrpore in žrtve, ki so možni 
samo v krajših časovnih perio- 
dab. Ti odnosi pa so se zaradi 
težav, ki Jih nismo mogli pred- 
videti — preorientacija gospo- 
darstva po resoluciji informbi- 
roja — Pa tudi zaradi subjek- 
tivnih slabostj v samem spro- 
vajanju in res.tizaciji naše na- 
čelne gospodarske politike, še 
bolj zaostrili in povečali dispro- 
porce, k: so v fkrajnj limiji po- 
vzročiti večja nihanja na našem 
tržišču. 

Kateri so bili v glavnem ti 
disproporci: predvsem Je to ne- 
sorazmerje med forsiranjem iz- 
gradnje težke industrije in za- 
ostajanjem razvoja industrije za 
široko potrošnjo. To je imeio za 
posledico, da Je hitreje rastla 
potrošnja kot pa proizvodnja za 
zadovoljitev teh potreb. Ne 
smemo izgubiti namreč iz vida, 
da je tak razvoj forsirane ie- 
gradnje br.7ične industrije bi- 
stveno spremenil tudi odnose v 
socialni strukturi prebivalstva, 
da so se potrebe po delovni sili 
v novih gradbenih in industrij- 
skih kapacitetah v veliki meri 
pckrlle s prelivom delovne sile 
iz vasi v mesta in industrijske 
centre, s tem pa se Je še bolj 
zaostrilo zaostajanje proizvod- 
nje industrijskih in kmetljrk'h 
predmetov za široko potrošnio, 
Istočafno pa Je že nara^čolo 
povpraševanje po predmetih ši- 
roke potrošnje. 

Osnovne smernice zveznega 
družbenega plana, ki morajo 
zagotoviti odpravo teh dispro- 
porcev in neposredno vplivati na 
dvig življenjskega standarda, 
se odražajo predvsem v porastu 
industrijske proizvodnje, zlasti 
proizvodnje za široko potroš- 
njo, v boljši oskrbi trga в po- 
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trošnimi artik,ll preko uvoza, 
imanjšanjem obsega investicij 
ter riprem«mbo njihove struktu- 
re v prid nerazvitim panogam 
Б pocebn m poudarkom na kme- 
tijislvu, kr.ikor tudi v uporc-bi 
prorEiiicaskih sredstev v višini 
laniCcoleinih izdatkov. 

Tudi predlog kot sesitavni del 
republiškega in zveznega druž- 
benega p'.ana, ki ga v imenu 
gospodarskega sveta predlagam 
v odobritev, bazira na istih 
principih. 

Skupni družbeni proizvod se 
v ckvirai okraja poveiuje na- 
epoioU xe«i*.!izacy.i k.mikega leta za 
8 "/», narodni dohodek pa za 6 n/o. 
Prj tem predstavlja seveda 
glcivnj d-el porasta industrijska 
proizvodnja, ki jo predvideva- 
mo v vitšini 9 »/o, pri tem proiz- 
vodnja za široko potrošnjo prav- 
tako v vižini 9 0/o. Predlogi pla- 
nov goispodarekih organizacij so 
bili v tem pogledu letos boljSi 
kot prejšnja leta, vendar smo 
i.merli še vedno primere, ko so 
podjetja brez vsakih resnih 
vzrokov planirala nižjo proiz- 
vodnjo kot so jo dosegla v lan- 
skem letu. Gospodarski svet ta- 
kih planov ni sprejel, ampak 
jih je upošteval v vlš'ni lansko- 
Jetne realizacije upoitevaje. da 
so n,a razpolago i^e kaprvntete 
In da bo oskrba s surovinami 
ViPaj ista če ne boljša kot v leitu 
195S. Edino v dveh panogah 
emnaVamo, da bo težko doseči 
Ip.ieiko višino prozvodnje zaradi 
Iztrošenost) osnovnih sredstev in 
nujnih večjih remontov, ki seve- 
da zmanjšujejo izrabo kapacitet 
— to je v papirni in grafitni in- 
duisitriji. Zato je nujno posvetiti 
tema pano-gama v okviru per- 
spektivnih možnosti gotovo po- 
Bornost. 

Predvideno povečanje količin- 
ske proizvodnje, miiSil.im, da je 
realno, posebno če upoštevamo 
še rezerve v produktivnosta dela, 
o čemer bom pozneje govoril. 
Pač p« moram poudariti, da je 
dohodek, ki ga ustvarja pred- 
vsem induetriija, v predloženem 
planu prilično napet, kar je po- 
etavljeno predvsem v siporazu- 
nvu z repuibližkimi opgani, obe- 
nem pa tudj obveza kolektivov 
za Ujpo,rno borbo za njegovo 
oeftivaritev. 

V kmetijstvu ne predvidevamo 
nikakih bistvenih sprememb 
glede proizvodnje nai?prpti lan- 
eknmu letu. Lanskoletna proiz- 
vodnja je bila namreč nad pov- 
prečjem zadnjih let, zato kljub 
izlboiljžanju agrotehničnrih ukre. 
po v glede osk rbe s semenskim 
blagom, povečanju obsega fito- 
patoloških ukrepov, melioracij 
na barju, s smotrnejšo uporabo 
umetnih, kako-r tudi povečanjem 
uporabe domačih organskih gno- 
jil, z izbo! j.San jem selekcJjske 
elužbe v živinoreji in drugih 
ukrepov si bomo lahko šteli za 
inaten uspeh, če bo proizvodnja 
večja od lanske. 

Drugačna je stvar v gradbeni- 
štvu, kjer predvidevamo zniža- 
nje gradben.ih uslug za okoli 15 
odljtiotkov nasiproti lanskemu le- 
tu. Ta tendenca je seveda v 
skladu s principi nove gospo- 
danske politike, ko pristopamo 
k realnem možnostim finansira- 
nja kapitalne izgradnje. Vendar 
morrm ugotoviti, da so še ta 
predvidevanja razmeroma opti- 
miistična, če upoštevamo do se- 
daj sklenjene pogodbe gradbe- 
ti..'h podjetij, ko se je t-rko rekoč 
g-adbena sezona že začela. 

V tovornem In medkrajevnem 1 

O'ebnem prometu, ne predvide- ; 

varno bistvenih sprememb. Pred- | 
v:deno povečanje izvira v glav- i 
mrn iz Ir.nskega povečanja ka- I 
pnc-itet, predvsem osebnega pro- ! 
meta. Seveda pa ne moremo re- | 
ievati povečanja prevoznih uslug I 

ki jih narekuje večja proizvod- 
nja samo preko transportnih 
podjetij, kjer ga rešujejo proiz- 
vodna podjetja predvsem sama 
zase. 

V komunalni dejavnosti je se- 
veda bistvena rekonstrukcija 
mestnega prometa, kj letos za- 
ključuje I. etapo rekonstrukcije. 

Predvideno povečanje obrtne 
proizvodnje za 11 "/o smatram, da 
je realno. D-oseženo bo pred- 
vsem z boljšim izkoriščanjem 
obstoječih kapacitet in dvigom 
prcduktJvnosti, na drugi strani 
pa predvldevrmo, da bodo ob- 
činski ljudski odbora z razpo- 
ložljivimi sredstvi ustanovili 
večje število novih uslužnostnih 
podjetij, ki so potrebna za krit- 
je potreb široke potrošnje. 

Planirano povečanje prometa 
v trgovanj bazira predvsem na 
predvidenem povečanju proiz- 
vodnje v državnem merilu in 
povečanju uvoza artiklov široke 
potrošnje — predvsem prehrane. 
Zato smatram, da je planiranih 
6 »/o povečanega prometa realno 
in tudi nujno, če hočemo zado- 
stiiff povpraševanju in zagotoviti 
potrebno intervencijo na trži- 
šču, kar bo mogoče doseči z 
boljišim in pestrejSm asortimen- 
lom. 

Omenit! pa moram, da je na- 
peto predvideno povečanje pro- 
meta v gostinstvu. Plan predvi- 
deva, da se bo promet v gostin- 
stvu povečal za S "/t, Realizac.i- 
I. četrtletja v primerjavi z istim 
razdobjem v lanskem letu res 
kaže, de. bo predvideno postavko 
težko doseči, vendar pa se da 
to situacijo tudi izboljšati s po- 
večanjem asortimenta, boljšo 
oskrbo in kvaliteto, predvsem 
pa tudj z boljšo postrežbo. 

Na kratko sem nanizal nekaj 
glavnih karakteristik, ki osvet- 
Ijajejo naža predvidevanja glede 
gibanja proizvodnje v letošnjem 
letu. Ne moremo si P0 zamisliti 
niti etabdllzacije tržišča, niti 
stalnejšega porasta standarda 
deilovnega človeka brez zaostro- 
vanja problemov okoli dviga 
proizvodnosti dela. V tej zvezi 
izgleda, še vedno niso dovolj 
resno razumeli sklepov IV. ple- 
mum.a SZDLJ. To kažejo namreč 
predlogi planov nekaterih pod- 
jetij, ki so nemesto. da bi si že s 
planom zastavili nalogo izboJj- 
ševanja organizacije dela in po- 
večanja vrednosti proizvodnje 
na enega zaposlenega, ravno 
obratno dvigala število delovne 
siile pri zmanjšanju proizvodnje. 
Spremembe, ki so bile izvršene 
lanj v plačnem sistemu, imajo 
v bistvu velike možnosti stimu- 
liranja povečevanja storilnosti. 
Vendar mdsilim, da teh možnosti 
ni v polni meri izkorisitilo niti 
eno podjetje. Tako ni zadositne 
borbe za uvajanje delovnih 
norm in njihovo realnost, da ne 
govorimo o uvedbi premijskega 
sistema, ki lahko rečem niti v 
enem podjetju ni bil dovolj sti- 
mulativno izdelan. Pri tem pa 
seveda ne smemo imeti v vidu 
samo industrije, ampak vse osta- 
le panoge družbene dejavnosti 
do same administracije in nje- 
nih ustanov. Ugotavljamo lahko, 
da se temu problemu še vedno 
posveča premalo pažnje in da 
nam tu s politiko socialnega 
zaposlovanja večjega števila 
ljudi kot bi bilo treba, ali pa 
vsled premajhnega izkoriščanja 
delovne sile še vedno uhajajo 
ogromna sredstva. Zato predvi- 
deva plan pri 9 "/d povečanju 
proizvodnje 3 V« povečanje de- 
lovne sile v gospodarstvu, za kar 
bo treba uporne borbe, da se 
bo predvidevanje, ki je eden ođ 
o=novnlh faktorjev za čtmprejiš- 
njo stabil'zscžjo tudi uresničilo. 

Na'aaljnja sprememba z lan- 
skim diruAbmim planom je v de- 

litvi dohodka iz gospodarstva in 
v odnosu ljudskega odbora do 
gospoda r-kih organizacij. Nova 
delitev dohodka namreč loči for- 
miranje gospodarskih od prora- 
čunskih fondov na eni strani, na 
drugi sitranj pa postavlja v di- 
rektno odvisnost višino investi- 
cijskih sredstev z dobičkom, ki 
se formira v gospodarstvu. In- 
vestiicij.ska sredstva so se nam- 
reč do sedaj v glavnem ustvar- 
jala preko dajatev, kd jih je go- 
spodarstvo plačevalo v proraču- 
ne politično teritorialnih enot, 
po letošnjih predpisih pa se 
okrajni Investicijski sklad, na 
katerem partlcipira tudi repu- 
bliški, formira avtomatično z 
ozirom na velikost dobička in 
maso vloženih osnovnih sredstev 
v podjetju. Naj na tem mestu 
omenim sploh nadaljnji pouda- 
rek principa splošnega gospodar, 
jenja z družbniimii fondi. Prin- 
cip vodenja gospodarske, pa tudi 
ostale politike, preko družbeno 
samostojnih fondov je v letošnji 
izdelavi instrumentov družbene- 
ga plana prišel še boSj jasno do 
izraza, tako da se čisti pro- 
račun pravzaprav umika v svoje 
ozke administrativne meje, t. j. 
za pokritje samih administrativ- 
nih potreb ljudskega odbora. 

V okviru okrajnega ljudskega 
odbora se formirajo sledeči 
skladi: 

1. Okrajni invesiticijski sklad 
bo znašal 1,320 milijonov. Pri 
tem znaša prenešeni del lansko- 
letnih skladov 384 milijonov. 
Upoštevaje namensko uporabo 
prenešenih sredstev iz lanskega 
leta in namensko uporabo sred- 
stev za letošnje leto se bodo 
sredstva tega sklada na me nt ko 
uporabila; 
222 milijonov za investicije v 

trgovini, 
66 miiilijonov za Investicije v 

kmetijstvu, 
77 milijonov za investicije v 

obrti, 
14 milijonov za Investicije v 

gostinstvu, 
ostala sredstva pa za vse go- 

spodarske dejavnosti na sploh. 
2. Okrajni sklad za pospeše- 

vanje kmetijstva, ki ga predvi- 
devamo v višini 56.7 milijona, 
se poveča s prenosom sredstev 
iz lanskega leta na 71.6 milijo- 
nov. Ce upoštevamo še namen- 
ska sredstva iz investicijskega 
sklada, bo OLO razpolagal z na- 
menskimi sredstvi za pospeše- 
vanje kmetijstva v višini 137.6 
milijonov dinarjev. 

3. Okrajni cestni sklad bo 
predvidoma usitvarjen s 35 mili- 
joni. 

4. Okrajni gasilski sklad г 18 
milijoni in 
5. Okrajni gozdni sklad s 341 
milijoni. 

Občinski Ijudiski odbori pa 
bodo ra.zpolagaM z investicijskim 
skladom v višini 613 milijonov, 
cestnim skladom v višini 19 mi- 
lijonov in gozdnim skladom v 
višini 114 m-lijonov, kar pred- 
stavlja skupaj 746 milijonov ob- 
činskih investicijskih sredstev in 
skladom za zidanje stanovanj- 
skih hiš v predvideni višini 
1,478 milijonov dinarjev. 

Poleg tega se pri občinskih 
ljudskih odborih na področju 
mesta formira sklad za pobija- 
nje alkoholizma. 

Mestni svet je na svoji 6. seji 
z dne 11. maja sprejel sklep, da 
se pri občinskih ljudskih odbo- 
rih na območju mes'a ustanovi 
sklad za pobijanje alkoholizma, 
ki se formira iz sredstev pro- 
metnega davka na alkoholne pi- 
jače v gostinstvu in od prodaje 
alkoholnih pijač v trgovini na 
H,-ob no in proizva.i^cev samih. 
Sredstva lesa sklada bodo pri 
mestnih občinah znašalo 96 mi- 
lijonov dinarjev. 

STnatraniK) za urnpstno, da ee 

ta sklad formira tudi pri ostalih 
občinah na področju okraja. 

Okrajni ljudski odbor bo torej 
razpolagal s sredstvi eki'.adov v 
višini 1,736 milijonov, občinski 
ljudski odbori pa z 2,352 milijo- 
ni dinarjev, to je skupno sred- 
stev skladov 4,138 milijonov, na- 
sproti 2,809 milijonov v lanskem 
letu. 

S tem se sredstva skladov na 
področju celotnega okraja pove- 
čujejo za 47%, če ne upošteva- 
mo v lanskem letu mobiliziranih 
sredslev (predvsem iz gospodar- 
skih organizaciij) v stanovanjsko 
komunalnem skladu v višini 
1,454 milijonov. Ravno v zvezi 
s tem pa naj poudarim, da bo 
tudj v letošnjem letu nujno tre- 
ba mobilizirati čim več teh sred- 
stev, te hočemo da bomo vzdr- 
žali ista tempo stanovanjske iz- 
gradnje, kot je bil zastavljen v 
preteklem letu. 

Kakšen naj bi bil kurz v po- 
gledu uporabe teh sredstev, je 
tudi že pravzaprav odrejeno s 
sklepi IV. plenuma. Predvsem 
se bodo ta sredstva odobravala 
na licitadjch in morajo podjetja 
pripraviti vso potrebno doku- 
mentacijo. Postaviti pa se mora- 
mo na staillšče, da ne bomo vla- 
gali sred itev v novogradnje, 
temveč v stvarne rekonstrukcije, 
ki bodo z majhnimi sredstvi 
dale najboljše in najhitrejše re- 
zultate. Tudi tu bomo morali 
voditi previdno politiko racio- 
nalne izrabe razpoložljivih sred- 
stev. Upoštevati namreč mora- 
mo, da bodo v okviru zveznih 
fondov na razpolago večja sred- 
stva za rekonstrukcijo v indu- 
striji, ki pa bodo finansirala 
samo opremo in montr.žo, dočim 
se bodo potrebni gradbeni stro- 
ški morali kriti iz lokalnih vi- 
rov. Zato je zelo važno, da se 
bodo naša podjetja pravočasno 
pripravila na licitacije zveznih 
kreditov, kjer bodo po sedanjih 
informacijah sodeč, lahko uspeš- 
no konkurirala predvsem pod- 
jetja za boljše izkoriščanje in 
zamenjavo lesa. Participacija 
naših sredstev pri Investicijah 
iz zveznih fondov je važna tudi 
zato, ker možnost njihove upo- 
rabe v takih primerih ne bo 
dvomljiva, dočim o ostalih sme- 
reh finansiranja še ne moremo 
konkretneje razpravljati. Zvezni 
izvršni svet bo namreč šele Iz- 
dal uredbo o uporabi lokalnih 
investicijskih sredstev v letoš- 
njem letu, s katero bo pred- 
vsem predpisal obvezno partiiri- 
pacijo pri zveznih Investicijah 
na območju okraja in tudi pa- 
noge gospodarstva, v katere se 
bodo sredstva predvsem lahko 
vlagala. 

Kar se tiče investicij v trgo- 
vini, je IV. plenum prav tako 
jasno postavil smernice za na- 
daljnjo razširitev trgovske mre- 
že, kar bo v neposredno korist 
potrošnikov, kakor tudi za re- 
ševanje najnujnejših potreb po 
skladiščih in drtigih prostorih, 
ki so nam nujno potrebni, če ho- 
čemo reševati normalno preskr- 
bo mesta in zajemanja tržnih 
viškov kmetijske proizvodnje. 
Zalo mislim, da se za te namene 
v skladih koncentrirana sredstva 
ne bodo uporabljala za neko 
olepševanje obstoječih lokalov 
in da bi morala tudi uporaba 
sredistev ■ podjetij iti v enaki 
smeri. 

Investiranje v obrti je do se- 
daj v gotovi meri zapostavljalo 
Izgradnjo malih obrtniških obra- 
tov. Zato je prav. da začno ob- 
čine voditi politiko ustanavlja- 
nja malih uslužnostnih obratov, 
za katere obstojajo krajevne 
potrebe. 

Kar se tiče sredstev zr. pospe- 
ševanje kmetijstva mislim, da 
je jaano, da bo njihova naiefi- 
kasnejSa uporaba r.a nadaljnje i 
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temi fond':, kar dokc.zuje znaten 
porast nj/iiovih sredstev, pred- 
vsem občiinsikih. Ze samo to dej- 
stvo pa seveda narekuje zmanj- 
ševanje samih proračunov. 

Tudi zvezni družbeni plan 
predvideva formiranje letošnjih 
proračunskih sredstev v višini 
lanske reaiizacije. To je treba 
tudj nujno doseči, ker je višina 
udeležbe proračuna v narodnem 
dohodku eden izmed važnih 
vzvodov, s katerim bomo lahko 
vplivali na nadaljnje utrjevanje 
našega gospodarstva. 

Zato je razdeiliitev virov sred- 
stev med republiko in okrajem 
po.slavilj.eria tako, da ostajajo za 
proračun razpoložiljiiva sredstva 
samo v višini lanske realizacije, 
brez proračunskih investicij. Za 
vse investicij, potrebe, ki jih mo- 
ramo kriti iz proračuna, vso 
eventualno povečanje proračun- 
ske dejavnosti, čeprav j« bila 
ustanovljena že v lanskem letu 
ali bazira na nekem novem 
predpisu, skratka za vse izdatke, 
ki nčuo bili v lanskem proračunu 
realizirani, pa mora. zadostovati 
kvota, kii jo predstavlja 20 »/o 
realiziranega plačnega sklada. 
Zato je jasno, da ne more biti 
ugodeno velikim apeiitom po- 
sameznih ustanov, ki so jiih 
predstavljali prvi predlogi, am- 
pak bo potrebno ravno na tem 
mestu trde borbe za uresniči- 
tev principov, ki so bili postav- 
ljeni na IV. plenumu SZDLJ. 

Vltšma proračuimskiih izdatkov 
za leto 1956 se v primerjavi z 
letom 1955 povečuje le za 88 mi- 
lijonov dinarjev ali za 2 0/o, ven- 
dar mora OLO kriti s tem tudi 
vse izdatke prenešennh oziroma 
novih nalog. V primerjavi z le- 
tom 1954 pa se proračunski iz- 
datki znižujejo za 420 milijonov 
dinaroev ali 11 V«. Istočasno se 
menda tudi struktura proračun- 
skih izdatkov in to predvsem na 
račiun proračunskih investicij, ki 
se v letu 1956 v primerjavi z 
letom 1955 znižajo za 103 mili- 
jtme d'in ali 20 "/o. 

V tej zvezi smo imeli seveda 
gotove težave pri določanju 
predvidenih kvot za proračune. 
Za uravnovešenje proračunskih 
tedatkov z razpoložlijivimi sred- 
stvi v okviru okraja nam je ta 
določitev seveda potrebna, če- 
prav kvote za občinske ljudske 
odbore niso obvezne, kolikor 
bodo ustvarilii nova sredstva ozi- 
roma jim bo zadostovala nižja 
kvota. Te težave so seveda ob- 
stojale predvsem v tem, ker za- j 
rad.i lanskoletnih organiizacijiskih' 
sprememb v komunalnem siste- 
mu nismo razpolagali s podatki 
o realdzacij;i izdatkov predvsem 
kar se tiče uprave same. Ne- 
pravilno bi tudi bilo določanje 
vilšine izdatkov uprave na osno- 
vi realiziranih izdatkov v I. če. 
trtletju, ker so nekateri ljud- 
ski odbori lahko dobili kader 
in ga v takem primeru nastavili 
preko dejamskih potreb po pri- 
merjavi z dmjigimi, dočim so zo- 
pet drugi realizirali nizke izdat- 
ke, ker niso ueipeli dobiti kadra 
s potrebnimi kvalifikacijami in 
bi jiim bila e tem onemogočena 
izboljšava kvalifikacijskega se- 
stava. Zato smo Izdatke za 
upravo določili po predCogu po- 
trebne sistemizacije, ki jo je iz- 
delal Svet za splošno upravo in 
proračun, s tem da smo določili 
na zaposlenega povprečje 200 ti- 
soč osebnih in 80 ti.soS dinarjev 
materialnih izdatkov. Pri tem 
izračunu se je izvršila še korek- 
cija pri občinah, ki imajo v svo- 
jem »eri'avu krajevne odbore, 
radii nižje potrebne kvafi.fkacdje. 

Glede ugotovitve realizacije 
ostalih izdatkov je bila stvar 
lažja., ker ti izdatki predstav- 
ljajo v glavnem Izdatke posa- 
meznih ustanov, ki so bite v ce- 
loti prenešene na občine, dočrim 

se je za ostale izdatke ugotav- 
ljala piraviCna razdo.lKev na pod- 
lagi sporazuma med posamezni- 
mi občinami in Številom prebi- 
valcev. K temu se je dodalo 
zvišanje osebnih izdatkov za 10 
odstotkov stanovanjskega pri- 
spevka upoštevajoč 3 »/o znižanje 
socialnih dajatev. Ce k temu 
prištejemo še preje omenjeno 
splošno povečanje v višini 20 
odstotkov na p lačni sklad ter 
dotacije družbenim organizaci- 
jam in izdatke za PLZ in gasil- 
stvo, pridemo do proračunskih 
kvot, ki so bile osnova za izra- 
čun delitve tietih sredstev, ki 
se delijo med OLO in občin- 
skirni Ijiudekimi odbori. 

Osnovo za kritje proračunskih 
potreb pa tvorijo dohodki, ki v 
celoti pripadajo okraju odnoano 
občinskim ljudskim odborom. In 
ob teh bi se malo ustavil. Pred- 
vsem bi se posebej dotaknil ob- 
6imskih doklad in občinskega 
prometnega davka od prometa 
na drobno. Čeprav jih namreč 
predpisujejo občinski ljudsiki od- 
bori, smo jiih že upoštevali v 
gotovi višina za kritje predvide- 
nih proračunskih kvot, kot je to 
storil tudi republiški diružbeni 
plan glede kritja sikupne okraj- 
ne kvote. 

Občinski ljudski odbori so 
dolžni po predpisih zveznega 
družbenega plana predpisati ob- 
činske dokilade od katastrskega 
dohodka v minimalni višini 3 Vo. 
Republišk; plan pa dostavlja 
maksiimalno stopnjo 15 %. 

Leti 1954 in 1955 sita nam 
jasno pokazali, da so se dohodki 
kmeta močno dvigati predvsem 
radi navijanja cen kmetijskih 
pridelkov. Obdavčitev kmeta 
1954 pa je v primerjavi z letom 
1953 padla na območje okraja za 
ca 120 milijonov, ker je bil ka- 
tastrski dohodek izračunan še 
na osnovi odkupnih cen ne pa 
po tržnih cenah. Zato se je že 
lansko leto uvedlo občinske do- 
kilade, vendar samo v II. pollet- 
ju, ker so Sele takrat izšli po- 
trebni predpisi. Delno se ta si- 
tuacija popravlja za novo zvez- 
no lestvico o dohodnini, sama 
obdavčitev pa se pravilneje raz- 
poreja med davkoplačevalce tudi 
z ozirom na vrsto dohodkov, 
predvsem kar se tiče prevozov 
in uporabe strojev, z državnimi 
taksami. Lanskoletna dohodnina 
iz kmetijstva je znašala v okvi- 
ru okraja 400 milj., občinske do- 
klade pa 100 milj. S to obdav- 
fiiilvijo ni bila dosežena niti vi- 
šina dohodnine po odmeri za 1. 
1953, ki je znašala v okviru se- 
danjega okraja ca 540 milj. kljub 
temu, da so cene kmetijiskih pri- 
defkov v tej periodi bistveno 
porasle (po zveznih številkah za 
ca 20 Vo). Zato je jasno, da mo- 
ramo dvignit,; občinske doklade. 
Gospodarski svet predlaga., da se 
predpišejo v okrajnem povpreč- 
ju v višini 9.4 "/o na katastrski 
dohodek, kar znaša 161 milj. S 
tem bi odmera dohodnine (435 
miilijonov) in občinskih dok.'ad 
skupaj presegla lansko realliza- 
ciifio za 19 "/o, obn? menite v v 
letu 1953 pa le za 10 "/o neupo- 
števajoč pri tem povišanje cen 
kmetijskim pridelkom. 

Jasno je, da je višina predpi- 
sa občinskih doklad odvisna po- 
leg drugega od večje ali manjže 
oddaljenosti od večjih potroš- 
niških centrov. Zato je Gospo- 
darski svet predlagal za izra- 
čun osnove občinskih sredstev 
sledeče povprečne odstotke ob- 
činskih doklad po posameznih 
občinah: 

Črnuče 
Polje 
Šentvid 
Mengeš 
Kamnik 
Rudnik 
Vič 
Medvode 
V rhnika 
Borovnica 
Dobrova 
Grosuplje 
Litija 
Logatec 
Ivančna gorica 
Moravče 
Cerknica 
Loška dolina 

11.5 
11.5 
11.5 
11.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
9.5 
8.5 
8.5 
8.5 
7.5 
6.5 
6.5 
5.5 
5.5 

ObLO 
Center 
Bežigra"' 
Moste 
Šiška 
Domžale 

Ve 
^ 5 
" 5 1 "i 
4S 
11.3 

Ti odstotki Pa seveda niso ob- 
vezni, ker jih predpisujejo obči- 
ne v siroiili kompetenci. Vendar 
so vsekakor eden izmed dodat- 
nih virov za pokritje proračun- 
skih potreb. 

V tej zvezi bo treba seveda 
uporne borbe, da bo nova davč- 
na politika do vasi dosegla svoj 
namen. Predvsem je tu pouda- 
rek na pravilni organizaciji od- 
kupa in polnem zajetju tržnih 
viškov kmetijskih pridelkov, kar 
se bo doseglo z nadaljnjim utr- 
jevanjem kmetijskih zadrug in 
pravilnim vračanjem ustvarje- 
nih sredstev za pospeševanje 
kmetijsike proizvodnje in pove- 
čanjem proizvodnje socialistič- 
nega sektorja, na drugi strani 
pa tudi z zadostno intervencijo 
na trgu, kar nam zagotavljajo 
v zveznem planu predvidena 
sredstva za uvoz prehrambenih 
artiklov. V tej zvezi pa se po- 
stavlja tudii velika in odgovor- 
na naloga pred naše zbornice, 
predvsem pa pred Okrajno za- 
družno zvezo In Trgovinsko 
zbornico, ki bosta kot družbena 
organa morala storiti vse, da se 
bodo gornji principi uresničil. 

Nadaljnji vir povečanja pro- 
računskih sredstev so občinske 
dokilade na dohodnine od ostalih 
poklicev. V tem pogledu lahko 
ugotovimo, da se povsod pojav- 
ljajo pripombe glede neučinko- 
vitosti naše davčne politike do 
privatnih obrtnikov in njihovega 
bogatenja. Predvsem je treba v 
tej zvezi poudariti, da to v glav- 
nem drži za tkzv. produktivne 
obrti in tiste panoge obrtništva, 
ki krijejo investicijske potrebe, 
da pa to ne drži ali pa vsaj v 
mnogo manjši meri za usluž- 
nostne obrti. Dejstvo je, da se 
je pri ugotavljanju davčnih 
ornov verjelo tudi takim prija- 
vam, ki so puščale davčnemu 
zavezancu izredno nizka sred- 
stva za preživljanje, na drugi 
strani p?, si je prav tisti nabav- 
ljal razne nepremičnine, ki pred- 
stavljajo večmilijonske vredno- 
sti. Zato je nujno, da letos dvi- 
gnemo davčne osnove na realno 
višino, na drugi strani pa zaja- 
memo presežke, ki si jih posa- 
mezniki prisvajajo na račun po- 
trošnikov, z občinskimi doklada- 
mi. To je absolutno nujno zato, 
ker je nova davčna lestvica, ki 
je leto® enotna za vso državo, 
mnogo milejša od dosedanje. 
Tako se davek pri davčni osno- 
vi 190.000 dinarjev zmanjša za 
okoli 10 "/o, pri osnovi 220.000 di- 
narjev za preko 20'/o, pri osnovi 
330.000 din za preko 30%, pri 
osnovi nad 420.000 dinarjev pa 
za okold 25 »/o. Zato je Gospo- 
darski svet predlagal, da se v 
izračunu občinskih sredstev 
upošteva tudi 14 "/o povprečna 
občinska doklad a, kar znaša v 
okviru okraja 40 milijonov di- 
narjev. Ta vsota pa Je dobljena 
tako. da se za obrtnike, ki ima- 
jo davčno osnovo nižjo od 160 
tisoč dinarjev, občinska doklada 
ni upoštevala; za obrtnike, ki 
imajo pavšalno obdavčitev v vi- 
šini 10 "/o, zg ostale pa 30 "/n ob- 
činska doktada od dohodnine. 

Gospodarskd svet je nadalje 
smatral, da so kljub temu ljud- 
skim odborcim dane možmo ii da 
z dvigom občinskih d klad 
ustvarijo dodatna sredst, i za 
kritje novih proračunskih po- 
treb. To utemeljujem posebno s 
tem, ker niti s 14 Vo povprečno 
občinsko doki a do ne pokrijemo 
izpada, k] nastane zaradli nižje 
davčne lestvice. 

Tretji problem, ki se ga ho- 
čem v tej zvezi dotakniti, je 
uvedba občinskega prome'nega 
davka na promet na drobno. Ta 
oblika obdavčitve se letos z 
zveznim družbenim planom pr- 
vič predciisuje. Preko nje se 
daje občinskim ljudskim odbo- 
rom možnost ustvarjanja sred- 
stev z enakomernejšo razdelit- 
vijo bremen z ozirom na kupno 
moč. Gospoda reki svet je sma- 
tral, da ne bd bilo praviDno 
predpisovati tega prometnega 
davka na račun dviga cen. Kljub 
temu pa predlaga uvedbo pro- 
metnega davka v višiini 1.5 % od 
prometa na drobno na vse ne- 
prehrambene artikle s tem. da 
ga za področje mestnih občin 
predpiše OLO. Da ga je možno 

I predpisati v minimalni predla- 
' gani višini, utemeljujem s sle- 
Idefim: trgovska mreža na droto- 
1 no in na debelo ima v letošnjem 
letu manjše obveznosti kot lani 
za okoli 540 milj. To je pred- 
vsem znižanje investicijskih 
skladov trgovskih organizacij 
in izpad investlidijakih sredstev, 
ki .to se ustvarjala iz presežka 
pliAČnih skladov. Na dirugi stra- 
ni ima trgovska mreža seveda 
tudi irova dajatve in sicer; 10 Ve 
stanovanjski sklad, lanskoletni 
po višek plač za 500 din, ki je 
bil realiziran samo v II. poi- 
Iftiu, nadure uslužbencev za in- 
veu'iure in davek na delovno 
silo. Vs« te nove dajatve pa po 
predvidevanjih ne presegajo 200 
milijonov din.u-jev, tako da na- 
stane dejansko zmanjšanje ob- 
veznosti 'a okoM 350 milijonov 
dinarjev. Promet na drobno г 
n.-prvhrambenimd artikli znaša 
v našem okraju okrog 17 mili- 
jard. Z 1.5 V« prometnim dav- 
kom zajamemo torej le okoli 250 
milijonov znižanih dajatev ter 
ostane še vedno okoli 1000 mili- 
jonov prostih. S tem mislim, da 
se z uvedbo prometnega davka 
na promet na drobno ne izvaja 
niknk pritisk na dvig ma1' pro- 
dajnih cen. 

V zvezi z dohodki, ki pripada- 
jo v celoti občinskim ljudskim 
odborom, bi imel še eno pripom- 
bo. Občini Center namreč pri- 
pada samo od teh dohodkov za 
95 milijonov več kot znaša pro- 
računska kvota, izračunana na 
podlagi prej postavljenih prin- 
cipov, ki veljajo za vse o>čdne 
enako. Zato predlagamo, da se 
občina Center zadolži, da pre- 
vzame finansiranje proračuna 
Poklicne gasilske čete - Ljub- 
ljana v višini 25 milj., njenih 
investicij v višini 24 milijonov 
in nadaljevanje izgradnje šale 
»Toneta Tomšiča* na Poljanah 
v višini 76 milijonov din. Ce ta 
sredstva presegajo omenjenih 95 
milijonov, je občini Center do- 
datno odobrena participacija na 
ostalih dohodkih. 

Sedmim občinam, to so: Bo- 
rovnica, Cerknica, Dobrova. Lo- 
gatec, Ivančna gorica, LoSka do- 
lina in Moravče, pa tudi 100 "/o 
participacija na vseh virih sred- 
stev ne pokrije predvidene pro- 
računske kvote, zato se jim 
predilaga dotacija v skupni višii- 
ni 9,143 milili ono v. 

Končno prehajam na bilanco 
sredstev OLO za leto 1956. 
Skupna sredstva OLO bodo v 
letoinitem letu po izračunu vseh 
dohodkov znašala 1.943 m№i. din. 
Ker nam pa ta sredstva ve 7Л- 
doščajo za pokritje гаајлткшјДШ 
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izda-ifcov. ki впабаЈо 2.084 milj., 
predvidevamo pokritje razJIke v 
v iišimi 141 mUj. s posojUoei Iz 
okrajm^ga investicijskega sklada 
za I;n;.ns,irainje investicij v viii- 
ni 100 milj. jn 41 mMij. nepred- 
videni, i dogodkov. Skupni do- 
hodki кп izdatki so lorej pred- 
vidtnj v viiimi 2.084 mdlj. 

Bred SLitoog Unacn podalke zad- 
njih dveh let o porastu narad- 
nega dohodka in giibainju prora- 
čunske pobroAnje. 

Ce je 1. 1954 — 100, po-tem je 
narodni dohodek v 1. 19S5 zraseil 
na 124 to indeks po letošnjem 

piredlogu zraste na 129. 
Proračunska p&lroSnja pa pada 

v 1. 1955 na 88, in v 1. 1956 na 
90 v primerjava z 1. 1954. 

Te številike nam jasno kažejo, 
da proračunska polrožnja ne ho 
delovala v smeri nestebilnoeti 
trži&ča, ampak t>o obrano fak- 
tor stabilizacije. S tem se sipro- 
vaja tudj ena izmed osmovmlh 
nalog gospodarskega razvoja v 
letošnjem letu. 

S tem smatram, da Je pred- 
log okrajnega družbenega plana 
utemelgen in ga predlagam v 
odobriitev. 

POROČILO 

predsednika komisije za proračun Janka Dekleva k 
predlogu proračuna 0L0 za leto 19S6 

Z družbenim planom, k. ga 
prarvkar siprejemamo, je določen 
g I obal proračuna tudi za sam 
okraj. ViSina sredstev za pro- 
račun pa ni določena le po raz- 
položljivih sredstvih, temveč to 
višino diktirajo naše splošne 
ekonomske težnje, predvsem pa 
tudj neobhodnost potreb vseh 
na&h ustanov n organov v da- 
našnjih pogojfih. 

Naš predlog proračuna se torej 
naslanja letos za raeliko od do- 
sle(j. vse ostreje na naže sploišne 
ekonomsko družbene prilike, zato 
bo moralo tudi njegovo izvaja- 
nje brezpogojno ohraniti postav- 
ljene meje. 

Izračun dohodstvene strani smo 
že čuli v družbenem planu. Iz- 
račun strani Izdatkov ma pa 
poleg lega svoj izvor v prora- 
čunski potrošnji zadnjih nekaj 
let. Nimamo podatkov in za- 
mudno bi bilo — ne le po zadnji 
reorganizaciji okrajev n občin, 
temveč po vseh spremembah in 
prenosih, ki so bili izvršeni po 
leiu 1953 in zadevajo izračun 
proračuna — postavit; današnje 
obmoCije našega okraja, po let h 
v primerljivo stanje. Zato le 
nekaj odstotnih podatkov za vse 
LO v vsej naši republiki, pri 
čemer je gotovo, da пабе ob- 
močje ni odstopalo navzdol: 

Leto 1954 je s porastom cen in 
s tem z vižjimi dohodki omogo- 
čilo v šjo patroinjo proračuna, 
ki je porasla v tem letu za 
73,4 •/«. Danes nam podatki ka- 
žejo, da je tudi teren naie re- 
pubKke v tem letu v proračun- 
ski potrošnji prekipel celo daleč 
čez porast cen. Lahko trdimo 
torej, da je kljub še ogromno 
nekr.itim potrebam našega Šol- 
stva, kulture, zdravstva itd. po- 
trosek, čeprav je bil takrat bii- 
lančno zravnan, vendar pres^gafl 
naše realne ekonomske opravi- 
čenosti. Zato so morali povzro- 
čiti ekonomski instrumenti že 
lani, da poetaivljeni plani pro- 
računov iO v LRS ni г e bili 
izpolnjeni s p»<troinjo, temveč 
se je le-ta reducirala na višino, 
ki je le za 43,5 "/o višja od tiste 
v letu 1953. Tako je torej pro- 
računska potrošnja- lela 1955 
reducirana v nekako ekonomsko 
realne meje in služi v vsej 
d ržarv i kot osnova za Izračun 
proračuna za leto 1956. S tem 
pa postane določitev letošnjih 
proračunskih izdatkov v glav- 
nem računska. 

Kot smo videli Iz poročila o 
družbenem planu, znaša ta iz- 
račun slobala za vse območje in 
LO našega okraja 3,551.877 tisoč. 
Kvota je dosežena z velikim 
naporom v dohodkih, s pričako- 
vano zavestno ftednjo pri izdat- 
kih in s stomilijonskim poso- 
jilom. 

V t •} kvoti je zapopaden 
predlo proračuna za sam okraj 
v viži.1 2,0et.783 tisoč. Okrajna 
kvofa 9 s1 cer za ca. 331 nm'.iijo- 
nov vi. ja od potrošnje v 1. 1955, 

čeprav je zvišanje planirano ob 
— kot že omejeno — napetih 
pogojih. Ce nato ugotovimo, da 
odpade na zvišanje osebnih Iz- 
datkov ca. 127 milijonov (v kar 
»o zajeta zvišanja dopolniln h 
plač, 10 »/o stanovanjski prispe- 
vek, napredovanja tekom "leta 
itd., poleg odbitka 3 % za so- 
cialno zavarovanje) In da odpade 
ca. 114 milijonov zvišanja na re- 
konstrukcijo osebnega lokalnega 
prometa in cest — ostane le še 
ca. 90 m Iiijonov, s katerimi 
lahko krijemo razvojno narasle 
materialne potrebe dejavnosti, 
ki se finansirajo iz proračuna. 

Tako se zvišajo nasproti 1. 1955 
še hiaterialm Izdatki za prosveto 
in kulturo za ca. 36 milijonov, 

] dotacije In subvencije za ca. 
43 mil jonov (kar je zopet v 

i glavnem posledica zvišanja oseb- 
j nih izdatkov in 10°/« stanovanj- 
skega prispevka za uslužbence 
finančno samostojnih zavodov), 

, rezervo za ca. 28 milijonov, ki 
se pa v odnosu po planu prav- 
zaprav zniža od 182 m lijonov 
v letu 1955 na 70 milijonov za 
leto 1956, medtem ko se mate- 
rialni iada.tki za administra-ai.jo 
znižajo za ca. 13 milijonov. Ne- 
gospodarske 'nvesticije, mate- 
rialni izdatki z.a socialno skrb- 
stvo, zdravstveno zaščito In za 
dnige dejavnosti ostanejo pri- 
bližno na ravni potrošnje v 
letu 1955. 

Čeprav govorimo o nekaterih 
zv šanjih materialnih izdatkov, 
je prav gotovo, da so ta zviša- 
nja relativno skromna. Naloga, 
da izvrže vsi zavedi kljub temu 
svoje obveze in zadolžitve, za- 
hteva, da resno razmislijo o 
ukrepih za varčevanje, česar 
maraikje lani ni b lo mogoče 
zaslediti. Forsirana potroSnja v 
zadnjem četrtletju lanakega lela 
nas prepričuje, da v mnogih 
primerih nI bilo zahtevane skrb- 
nostii n Slednje. 

Mnogokrat se k samemu planu 
proračuna postavlja previsoke 
zahteve in nemalokrat uspejo 
ustanove ostvaiuti si v posamez- 
nih postavkah rezerve, ki jih 
pozneje virmirajo ali ne troii- 
jo, s č mer pa onemogočajo re- 
alizacijo faktičnih potreb, ki jih 
nj bilo mogoče zajeti. Tako iz- 
kazuje postavka za kmetijska 
posestva po planu za 1955 3.120 
tisoč, potrošnjo le 1.800 tisoč; za 
izmero katastra v Vodmatu n 
Stepanji vaiSi plan 4 milijone, 
potrošnja 3,223 tisoč; izmera 
Center ob kreditu 10 rnllijonov, 
nikake potrošnje; pri numvraciji 
mesta od plana 1,5 m liiona po- 
trošnja 476 tiaoč, itd. Dejansko 
so take postavke ob letošnjem 
sistemu določanja proračunskih 
kvot po lan.-fei potrošnji, mečno 
prizadete, knjti noizvriSena na- 
loga se zopet poijaivtlJa v novem 
letu; po potrošnji lanskega le- 
ta, ki je ogneva za izračun, se 
jrm pa s.redslva ne morejo pri- 
znat:. Take primanjkljaje bo 

muigoče tekom leta popravljati 
le iz že itak zmanjšane rezerve, 
ki pa je padla od lanskoletnih 
6.3% od globala, na letošnje 3.3 
odstotka. Pole« tega, da je tudi 
virmiranje z novim temeljn m 
zakonom prilično oteženo, one- 
mogoča temeljni zakon doslej obi- 
čajne rebalanse In ne dovolju- 
je dopolnilnih proračunov. Naše 
ustanove so torej vezane Izvr- 
šiti svoje naloge z okvirom pri- 
znanih sredstev. Stedno odmer- 
jena sredstva in osnova iz lan- 
skega leta so itak že letos silila 
naše svete, da so odmerjali pr; 
sestavi plana proračuna svojim 
organom in ustanovam sredstva 
preudarneje. Le-te bo pa nov 
sistem že sam po sebi navajal 
na skrbnejše trošenje. Tako so 
nekateri izdatki planiran niže 
in realneje, da je bilo mogoče 
predvideti za druge, nujnejše po- 
trebe primerno kritje. 

Samo sestavljanje predloga 
proračuna je bilo tehnično znat- 
no težje kakor prejšnja leta, ker 
zaradi prenosov kompetenc in 
reorganizacije, za nekatere vrste 
izdatkov ni bilo pravih menil ter 
pr merjav. Tudi zaradi prenosa 
nekaterih poslov zdravstvenih 
zavodov na občine ter plačeva- 
nja kurativnih storitev gotovim 
proračunskim zdravstvenim za- 
vodom so ob proračunskem si- 
stemu težave. Zavod za socialno 
zavarovanje mora plačevati 
zdravstvene storitve za svoje za- 
varovance. Medtem pa oprav- 
ljajo nekater prevetivni zdrav- 
stveni zavodi tudi zdravstvene 
storitve, so pa proračunski za- 
vodi in zato ne morejo korlsllti 
dohodkov,' ki jih prejemajo za 
take storitve. Treba bo najt" 
možnost njihovega prehoda na 
finančno samostojnost ali na si- 
stem, kj bo olajšal njihovo po- 
slovanje. Take primere imamo 
tudi pri drugih dejavnostih, ka- 
kor na pr mer pri delavnicah 
Tehnične srednje Sole v prosveti 
itd., kjer »Hi sistem in ekono- 
miziranje s sredstvi, ustanove k 
iskanju statusa in prijemov, ki 
so na eni strani za njih prak- 
tičnejšl, na drugi strani za ce- 
loto gospodairnejši. Da bj zago- 
tovil sredstva za izpolnitev naj- 
važnejših nalog, dalje, da bi 
obdržali nekatere postavke (na 
primer negospodarske investi- 
cije) vsaj v proračunu na ravni 
leta 1955, je bilo treba pred- 
lagati skrčenje izadtkov uprav- 
nega aparata, tako da bo potreb, 
no delno znižanje sedanjega šte- 
v la uslužbencev, dasiravno po- 
samezna tajništva še nimajo 
polne zasedbe po dosedanji za- 
časni sistematizaciji. 

Tudj materialne izdatke je 
moralo predvideti n. pr. Tajn - 
4tvo za splošne zadeve v zelo 
ozkem obsegu in bo zato troba 
preudarka pri vsaki potroišnji, 
da bo finainčno realiziralo svo- 
je materialne potrebe. 

Pristop k letošnji sestavi pro- 
računa kaže, da so naše usta- 
nove in zavod še vedno ne za- 
vedajo resnosti, s katero se iz- 
raža vodja, prispevati tudi s pro- 
računom k ureditvi naše ekono- 
mike. Saj so znašali predlogi ra 
priznanje proračunskih srod-tev 
9.200 milijonov nasproti prizna- 
nim 2.084 milijonov oziroma 341 
odstotkov zahtev nad zmog''d- 
vostjo. Zato je razumljdvo, da 
postavlja Temeljni zakon p^leg 
že navedenih zaostritev v prora- 
čunski disciplin1 še mere. ki naj 
ob laikih težnjah tudi pri potroš- 
nji uredijo prioriteto izplačil, ki 
b pri nedinamičnem trošenju 
zagotovila temeljna pokritja. 
Tako mora ob propačumsk'h pr.i- 
manjkVajih zagotoviti banka 
predvsem ered-tva za izplačeva- 
nje plač. šVipendS) in soc'a'nih 
podpor. Tud" for5i'rpni o^.irrma 
neracionalni potroSnji na koncu 

leta skuša priU Temeljni zakon 
v okom s tem, da ukinja dose- 
danje računske leto, ki je tra- 
jalo do 29. februarja in ga iz- 
enačuje s koledarskim letom. 

K predlogu proračuna, kakoc 
je bil objavljen v 37. številki 
Glasnika, predlaga Komisija za 
proračun iz proračunsko teh- 
ničnih vzrokov naslednje spre- 
membe: 

1. Tajništvo OLO: 
Pri »državni upravi« se ope- 

rativni izdatki znižajo za 
din 1,400.000 na skupno 

din 29,800.000 
Pri funkcionalnih izdakih pa 

se znižajo: 
stroški za reprezentanco za 
200.000 din na din 1,300.000 
stroški za tisk in objave za 
din 500.000 na din 16,500.000 
Povečajo pa se naslednje po- 
stavke: 
stroški za seje LO, svetov in 
komisij 
za din 1,600.000 na din 3,600.000 
odškodnina za prekomerno ob- 
rabo obleke in terenska dela 
za din 500.000 na din 1,000.000 
S temi spremembami ostane 
skupni znesek »državne uprave« 
v znesku 164,000.000 nespre- 
menjen. 

2. Svet za gospodarstvo: 
Pri Svetu za gospodarstvo se 
predlaga povečanje v »državni 
upravi« med funkcionalnimi iz- 
datki postavka »Potni etroAki 
in honorar komis j z.a pregled 
zaklj. računov« za dinarjev 
500,000 na din 1,500.000 
zniža pa se v delu »negospodar- . 
ske investicije postavka »Izdela- 
va načrtov za pekarno« za 
din 500.000 na din 1.100.003 
s čimer ostanejo celotni izdatki 
Sveta za gospodarstvo ne zpre- 
menjeni v znesku 

drn 47,250.000 
3. Svet za komunalne zadeve: 

»Dotacije gospodarstvu« v skup- 
nem znesku din 114,638.000 
se izločijo kot »dotacije gospo- 
darstvu« ter se prenesejo med 
izdatke »komunalne dejavno»u 
toga sveta z istim besedilom in 
ist mi zneski. 
Prav tako se prenese iz »nego- 
spodarskih investicij« postavka 
»anuiteta za samski dom« v 
znesku: d:n 4,000.000 
in se prenese pod nov prora- 
čunski del tega »veta »obvez- 
nosti in garancije za istim 
zneskom. 

S tem se celotni Izdatki Sveta 
za komunlne zadeve ne me- 
njajo. 

4. Svet za notranje zadeve; 
V dedu »negospodarske investi- 
cije« se skupni znesek 40 mili- 
jonov d;narjev razdeli takole: 
a) za mehan zacijo in moderni- 

zacijo opreme Notranje upra- 
ve din 32,750.000 

b) za adaptacije In večja po- 
pravila dn 2.000.000 

c) za Proti'etaliko zaščito (do- 
vršitev zak'onišča pod Rožni- 
kom ter kabel za a'armno 
omrežje) d!n 5.250.000 

Pri »dr^avn; upravi« se ope-a- 
tivni izdatki zv šajo za 2,783.000 
dinarjev na din 27,783.000 
funkcionalni izdatki pa se zn - 
žajo za din 2,783.000 

na din 11 389.000 
S tem se celotni zdatki Sveta 

za notranje zadeve ne spreme- 
nijo. 

5. Svet za prosveto: 
Pri srednjih strokovnih šolah 

se znižajo pri Zobotehnični 
jsredpii šoli osebni izdatk! za 
d n 200.000 na din 5,748 000 
povečajo pa se funkoionafni iz- 
datki Gradbene srednje šole za 
d n 200.000 na din 836.000 

S temi spremembam; se celot- 
ni izdatki Sveta za prosveto ne 
spremenijo. 

6. Svet za kulturo: 
» N c-g-oispc d a rsk e investicije« ee 

znižajo s tem, da se 1^ ^ 
stavka »rekonstrukcije .j40lt 
zevanje spomenikov t1* 
Rimski zid. Grad) za 
din 6,000.000, tako da 
» n ogrotp od a itke invest 
skupno din 2. 
Ta postavka pa se v ce'o'-' 
nese z istim besedilen1 

»proisveta in kultura« m"® ZI1H 
cionalne izdatke Sveta * Si 
skom din 6.000.000, s 
izdatki dela »prosveta n 

ra« zvišajo na din 26' ^|| 
V celoti se glob al SV« 

kulturo ne spremeni. 
7. Svet za zdravstvo: 

V proračunskem delu ' 
stvena zaščita« »o P 
naslednje spremembe: »sel''! 

' — šolski polikliniki e® 
n Izdatki •ni»nio od 
7,950.000 
operativni 

na din * 
funkcionalni Izdatki -joOO' 
od 2,240.000 na din 
skupaj se povečajo i7**11.™ $ 
11,840.000 na din l3'1 

t. J. za din 1,267.000. ^ 
»ntralnem antiTB^ 

panzerju 

Uy 

5 

znižajo 
na din ВД 

b) pri Centralnem antiTB^ и.г 
panzerju se zvišajo osebo 
datki od 5,170.000 din 

na din 5,^™ 
znižajo pa se operativni 

datki od 1,700.000 din 
na din 1" 

ter funkcionalni izdatki on( 
od 730.000 na din 
v doti se izdatki disp»n'v 

ne spremenijo, 
c) Center patronažee slu?" 

v celoti znižuje, in ®ic®1*00' 
osebni izdatki od 1." - 

te, 
Чц 
Hi- 
4b 
ve 
. I 
li 

na din l.g, 
operativni Izdatki cd 

na din - -i 
ter funkcionalni IzdatK 
172.000 na din "VV 
skup.no se zni<2a]o izda 
2,634.000 na din l"' 
t. j. za d n 1,267.000. ^ 

d) pri Higienski postaji se p y 
lagajo naslednje spre-mf „J 
osebni izdatku se zn 
7,930.000 na din Г« ti'' 
operativni izda.tlki pa se 

Sajo od 2,600.000 „flfl« 
na d n 3,250' ^ 

funkcionalni izdatki P* 
znižajo od 2,600.000 d 0 поов 

na din 2 _k> 
tako da se skupni znes« 
datkov Hig en-ke P0 i^oi. 
znesku 13.130.000 ne spr® 

8. Dohodki; ^ I« 
Pri proračunskih dohodkih ^ ^ 
proračunskega dela »dohod 
gospodarstva« prenese 
postavka »razni in nepred' 
dohodki iz gospodarstva« ' (.(tO* 

din < • đ- 
na 4. del dohodkov »03" ^ 
hodki«, s čimer se sktipe 
sek dohodkov ne menja- 

9. Finančno samostojnejše 
vod za posredovanje zaP" 
invalidn li osel) rc^'"4 

je naknadno predložil 
svojega predračuna z '■ u\o 
lastnimi dohodki in pr'' 
izdatki. Predlog naj b; " sai40' 
ključi! aneksu finančno 
stojn h zavodov. 0<ji. 

Komisija za proračun ^ 
je osnutek proračuna v _rajd'" 
nem okviru primerno 
Ijen, da ga bo ob UP0, 

rezerv, za katere je Prl 

da so v letu 1955 
vsaki ustanovi, in ob - . i,re1 

trošenju, mogoče reali2'g tr1'' 
škode za naše deijEivnos11 v 
dom za '^po'nitev prora * 
danem okviru bomo 
strani iproreičunskoga 
nja doprinesli svoj fjs 
o stvar i'vi nažlh екопоЛ«3 

Ijev. Komisija prodla^^ 
skemu odboru, da дрГСЈе^ jPS" 
tek prorač'Una okra'a 
od'okoim. k-.kor 'e bilк^оГ ^ 
ter s apremambanni * 
predlaga komiuiija. 

J 


