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Drago Seliger

Začetek seje ob 10.10 uri.

Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci!
Pričenjam 13. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical
predsednik Ljudske skupščine LRS. Zapisnik današnje seje bo vodil Drago
Seliger.
Ljudski poslanci Franc Krese, Ada Krivic, Lado Oblak, Aleksander Pirher
in Slavica Zirkelbach so opravičili svojo odsotnost.
Prosim zapisnikarja Staneta Sotlarja, da prebere zapisnik zadnje seje.
(Zapisnikar ljudski poslanec Stane Sotlar prečita zapisnik 12. seje.)
Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se
nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je zapisnik odobren in da se ga lahko podpiše.
(Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.)
Na pobudo Zbora proizvajalcev je Sekretariat Izvršnega sveta za delo predložil poročilo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov
v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi s produktivnostjo dela. Odbori, ki so to poročilo obravnavali pa predlagajo v zvezi z njim
resolucijo. Odbor za presveto in kulturo je pripravil poročilo o svojem priporočilu.
Glede na predloge zakonov in odlokov, ki jih je Ljudski skupščini predložil
Izvršni svet predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. obravnava poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi
S Produktivnostjo dela ter obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah;
— zravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih
in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih
sistemov;
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča;
5. obravnava in sklepanje o predlogu o določitvi odstotka zemljišč pri
arondaciji;
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6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o novi določitvi krajevnih
območij nekaterih okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji;
7. poročilo odbora za presveto in kulturo o priporočilu za nadaljnjo
reformo visokošolskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani.
Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu kakšen spreminjevalni ali
dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Pred prehodo,m na dnevni red sporočam zboru, da bo Izvršni svet na skupni
seji odgovoril na vprašanje ljudskega poslanca Tineta Remškarja.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi s produktivnostjo
dela.
Predlaga^n, da to točko dnevnega reda obravnavamo na skupni seji obeh
zborov. Se zbor s tem predlogom strinja? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam,
da se zbor s predlogom strinja, zato prekinjam sejo in vabim ljudske poslance,
da se udeležijo skupne seje, ki bo takoj.
(Seja je bila prekinjena 17. maja ob 10.15 uri in se je nadaljevala dne
18. maja ob 12.55 uri.)
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora.
Naknadno je opravičil odsotnost tovariš Ivan Regent.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Miran Cvcnk prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Stane
V r h o v e c prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Belšak prebere odborovo
poročilo. - Glej priloge.)
Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli morda predstavnik
Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti?
Jože Ingolič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ker predlogi
zakonov in odlokov, ki so pred nami, urejajo izkoriščanje kmetijskega zemljišča
in predstavljajo zaključeno celoto, zato dajem zanje skupno obrazložitev.
Predloženi predlogi ne vsebujejo bistveno novih predpisov. 2e v letu 1957
je Ljudska skupščina LRS sprejela zakon o racionalnem izkoriščanju kmetijskih
zemljišč na melioriranih območjih, s čimer je bila dana pravna podlaga za
odloke glede izkoriščanja kmetijskih zemljišč. Z uveljavitvijo zveznega zakona
o izkoriščanju kmetijskega zemljišča konec lanskega leta pa je nastala potreba,
da se z novimi republiškimi predpisi dopolnijo temeljne določbe zveznega
zakona in hkrati konkretizirajo njegove splošne določbe.
V prvih treh letih izvajanja perspektivnega plana je, skladno z razvojem
vsega našega gospodarstva, tudi kmetijstvo naglo napredovalo. Od leta 1957
do vključno 1959. leta je kmetijska proizvodnja za 32 "/o presegla prejšnje pet-

13. seja

O

letno povprečje. Med drugim je to pripisati povečanju uporabe modernih sredstev za proizvodnjo, nagli krepitvi družbenega sektorja in v določeni meri tudi
usmerjanju razvoja kmetijstva, ki so ga omogočili do zdaj veljavni zakonski
predpisi. Tako se je na primer število traktorjev v tem razdobju povečalo od
600 na 2000, poraba gnojil od 51 000 na 120 000 ton. Kmetijska posestva so v tem
razdobju potrojila število goved, podvojila število prašičev, organizirani so že
prvi kmetijsko industrijski obrati, ki dajejo čedalje več tržnih proizvodov. Samo
novo osnovane farme bekonov, piščancev za cvrtje in pitališča telet bodo letos
razen plemenskih živali dobavile tržišču okoli 6000 ton žive teže kvalitetnega
mesa, mlečne farme pa dobavljajo 20 000 litrov, konec leta pa bodo dobavljale
že 40 000 litrov цпека dnevno.
V kooperacijsko proizvodnjo je trenutno vključenih 70 000 ha ali ena
osmina obdelovalne površine. Na tej površini se uspešno uveljavlja sodobna
kmetijska tehnika, tako da je hektarski pridelek že skoro dvakrat višji kot
na drugih kmetijskih površinah individualnih kmetijskih gospodarstev. Tudi
pogodbena reja živine je že odločilno potisnila v ozadje stihijsko kmečko živinorejo. Individualni kmetijski proizvajalci so se v sodelovanju z zadrugami
usmerili na rejo kvalitetne mlade, klavne živine v starosti enega do dveh let,
tako da je zdaj v pitanju okoli dve tretjine telet, ki so se še lani klala. Organizirana proizvodnja ima vse materialne pogoje, da se v naslednjih letih še
hitreje razširi.
Izobraževanje strokovnega kadra je potekalo v skladu s krepitvijo organizirane proizvodnje. Število inženirjev agronomije se je od predvojnih 80 povečalo na 400, število kmetijskih tehnikov pa od 70 na 600. Prihodnje leto dobimo
novih 1200 tehnikov in 80 inženirjev, tako da bomo imeli skupaj 2300 kmetijskih
strokovnjakov s srednjo in visoko izobrazbo. Kmetijski strokovni kader se vključuje v proizvajalne organizacije, promet in predelavo kmetijskih proizvodov,
v pospeševalne kmetijske zadruge in kmetijsko šolstvo. Obseg izobraževanja
se bo še povečal, saj prehajamo na stopenjski študij na vseh kmetijskih šolah,
razen tega pripravljamo ustanovitev srednje veterinarske šole, oddelek za odrasle v Ljubljani, Višjo kmetijsko šolo v Mariboru in končno ustanovitev
številnih središč za izobraževanje kmetijskih delavcev.
Perspektivni plan razvoja kmetijstva bo torej tudi v naši republiki uresničen v obsegu zveznega plana v štirih letih.
Izhajajoč iz stališča, da je tudi zemlja splošna dobrina in da so naši ukrepi
v skladu s koristmi kmetijskih proizvajalcev in celotne družbe, gledamo lahko
na predložene predpise, kot na faktor, ki bo poleg materialnih in subjektivnih
sil prispeval k smotrnejšemu izkoriščanju kmetijskega zemljišča. Zasebna zemljiška lastnina namreč ne predstavlja nepremagljive ovire pri organizaciji
velike in sodobne kmetijske proizvodnje. Ze dosedanja praksa je pokazala, da
je z modernimi družbenimi proizvodnimi sredstvi mogoče racionalno izkoriščati
tudi zasebno kmetijsko zemljišče in pri tem uveljavljati socialistične odnose.
Tako je mogoče ob povečanju proizvodnje in storilnosti zadovoljiti tako interese
kmetijskih proizvajalcev kot interese družbe. Vendar pa moramo računati, da
utegne kmečka stihija kljub ekonomskim koristim ponekod ovirati izvajanje
organiziranih proizvodnih akcij, ali pa slabiti njihovo gospodarnostno vlogo
oziroma rentabilnost. Gre za to, da se tudi s predpisi podpre hitrejša rast naprednejšega kmetijstva tudi tam, kjer se mu postavi nasproti konservativizem,
zaostalost in nasprotovanje iz drugih, ne pa iz gospodarnostnih razlogov. Seveda
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ostane gospodarska vzpodbuda še naprej glavna gonilna sila napredka. Samoiniciativno in lastno odgovornost'kmetijskih organizacij v njihovih pozitivnih
nagibih predlagani predpisi ne okrnjujejo. Kooperacija je in ostane osnovna
metoda dela kmetijskih organizacij z zasebnimi proizvajalci.
Predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje izhaja iz
pooblastila 116. člena zveznega zakona izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ki
določa, da lahko predpišejo ljudske republike posamezne zootehnične ukrepe,
da se omogoči uporaba določb zveznega zakona.
Kot ukrepe za napredek živinorejske proizvodnje navaja predlog zakona
usmerjanje živinorejske proizvodnje, izbor pasem, ki naj jih redijo kmetijske
organizacije in individualni kmetijski proizvajalci, najmanjše število živalskih
enot, ki jih je treba gojiti na 1 ha obdelovalnega zemljišča, način osemenjevanja ter odbiro in kontrolo plemenske živine.
Glede usmerjanja živinorejske proizvodnje pripominjam, da smo že do zdaj
z republiškimi in okrajnimi družbenimi plani in na njih zasnovanimi praktičnimi
ukrepi usmerjali živinorejsko proizvodnjo v njeno specializacijo. Tako so danes
že začrtani in se utrjujejo rajoni za proizvodnjo mleka, rajoni za proizvodnjo
pitane klavne živine in rajoni za vzrejo plemenske živine. Ti rajoni se oblikujejo po prirodnih in ekonomskih pogojih, ki jih usmeritev živinorejske proizvodnje v največji meri upošteva.
Glede izbora pasem naj omenim, da se bo predpis nanašal predvsem na
dosledno razširitev najbolj kvalitetnih mesnih pasem prašičev, ki jih že danes
zahteva domače in tuje tržišče. Obstoji že zdaj problem, kam z mastnimi prašiči.
Velike zaloge masti terjajo od skupnosti precejšnja sredstva za njeno regresiranje. Ne moremo čakati, da bi se individualni rejci polagoma in v veliki meri
na račun družbenih sredstev prepričevali o prednosti mesnatih prašičev, zlasti
ne sedaj, ko razpolagamo z zadostnim najbolj kvalitetnim plemenskim materialom.
Določitev najmanjšega števila živalskih enot na 1 ha obdelovalnega zemljišča je logična in skladna dopolnitev agrotehničnih ukrepov glede pridelovanja
krme. Prvo in drugo je medsebojno čvrsto povezano.
Način osemenjevanja — umetno oziroma prirodno — predpisujejo občine
po krajevnih pogojih tako, da na podlagi ekonomskega računa poimensko določijo kraje, kjer je še dopustno prirodno osemenjevanje. Obvezna odbira in
kontrola proizvodnih sposobnosti plemenske živine je že vpeljan ukrep v vseh
rajonih pri nas, kjer se vzreja plemenska živina.
Ponovno poudarjam, da lahko ljudski odbori predpišejo omenjene ukrepe
šele, ko so za njihovo izvajanje zagotovljeni ustrezni pogoji.
Spričo dejstva, da imamo v Sloveniji malo obdelovalne zemlje, da pa imamo
hkrati prav na ravninskih predelih in v bližini industrijskih središč velike površine zamočvirjenih zemljišč, ki bi bila zelo primerna za mehanizirano obdelovanje in sčasoma za intenzivno proizvodnjo s pomočjo namakanja, je nadaljnji
dvig kmetijske proizvodnje in rast socialističnih odnosov tudi v ozki povezanosti
z izvajanjem obsežnih melioracij. Perspektivni plan melioracij zajema okoli
185 000 ha ali eno petino skupne površine kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Od
tega je okoli 63 ha ogroženih od redno ponavljajočih se poplav, okoli 110 000 ha
pa je zamočvirjenih; znatne površine pa bi bilo srnotrno začeti tudi čimprej
namakati.
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V hidromelioracije je bilo že do leta 1945 vloženih nekaj sredstev, po osvoboditvi pa že dve milijardi dinarjev. Vložene investicije niso imele polnega
učinka, ker v mnogih primerih hidromelioracijski objekti niso bili dokončani,
mnogi od teh pa niso bili v redu vzdrževani in obnavljani. Pri tem je treba
pripomniti, da nismo imeli predpisov, ki bi jasno določili obveznosti glede vzdrževanja melioracij in ki bi ob uvajanju moderne proizvodnje na takšnih površinah vodili k formiranju socialističnih odnosov.
Stroške za izvedbo teh melioracij cenimo na okoli 30 .milijard dinarjev in
znašajo povprečno okoli 170 000 dinarjev na hektar. Po izvršenih hidromelioracijah se bo letno povečala vrednost kmetijske bruto proizvodnje za nekaj
desetin milijard dinarjev. To dejstvo je zlasti važno, če upoštevamo, da bodo
melioracijska vlaganja zahtevala visoko proizvodnjo. Povečana proizvodnja na
teh površinah bo prav zato predstavljala v največji meri čisti tržni presežek,
namenjen nekmečkemu prebivalstvu za izboljšanje življenjske ravni.. .
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Pravkar je prišla v dvorano in s tem
na obisk k naši Ljudski skupščini parlamentarna delegacija Tunisa. (Dolgotrajno
in navdušeno ploskanje.) V imenu Republiškega zbora in v svojem lastnem
imenu toplo pozdravljam predstavnike tuniškega parlamenta in jim želim, da
bi se v naši sredi prijetno počutili. (Navdušeno ploskanje.)
Nadaljujemo z delom ...
Jože Ingolič; ... Predlog zakona obravnava izgradnjo hidromelioracijskega sistema, financiranje izgradnje, upravljanje in izkoriščanje hidromelioracijskega sistema, izkoriščanje kmetijskih zemljišč na območju sistema, med
prehodnimi določbami pa ureja zlasti jezovne naprave in manjše hidromelioracije, ki se ne štejejo za hidromelioracijski sistem po tem zakonu.
Glede izkoriščanja sistema določa predlog zakona, da mora organ upravljanja sprejeti osnovni načrt za izkoriščanje sistema, s katerim mora biti vsklajen
tudi osnovni načrt za izkoriščanje zemljišča na območju sistema. Osnovni načrt
za izkoriščanje sistema potrdi okrajni ljudski odbor. Ce individualni kmetijski
proizvajalci ne izkoriščajo svojega zemljišča v skladu z osnovnim načrtom, se
lahko v skrajnem primeru da takšna zemljišča v prisilno upravo za pet do
deset let.
Individualni kmetijski proizvajalci smejo izkoriščati sistem samo preko
kmetijske zadrugo ali kmetijskega posestva na način, ki ga določa pogodba, ki
mora biti seveda v skladu s pravili kmetijske organizacije o izkoriščanju sistema.
Za izkoriščanje sistema morajo plačevati koristniki določena plačila, ki vsebujejo stroške izgradnje objektov, stroške upravljanja, vzdrževanja in obratovanja
sistema. Predlog določa rok enega leta, v katerem se morajo deloma ali v celoti
zgrajeni hidromelioracijski sistemi vskladiti z določbami zakona. Predvidena
je preureditev in deloma odstranitev jezovnih naprav na hidromelioracijskem
območju, pa tudi izven tega, če povzročajo te naprave škodo z zamočvirjenjem
kmetijskega zemljišča. Posamezne manjše hidromelioracije se v smislu predloga
ne štejejo za hidromelioracijski sistem. Takšno manjšo hidromelioracijo oziroma
regulacijo upravlja, vzdržuje in skrbi za njeno pravilno delovanje kmetijska
organizacija po predpisih, ki jih izda Izvršni svet.
Spričo dosežene stopnje ureditve družbenih kmetijskih posestev in kmetijskih zadrug, zlasti pa tudi zaradi vedno večjih možnosti razširitve kmetijskih
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posestev in zadružnih ekonomij — v letu 1959 je bilo danih v zakup skoraj
5000 ha zasebnih kmetijskih zemljišč — je nujno, da si izdelajo kmetijske organizacije svoj osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča. Predlog odloka
o osnovnih načrtih in o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča določa, da bodo morale obstoječe kmetijske organizacije izdelati svoj osnovni načrt najpozneje do 30. septembra 1961. Predlog odloka določa,
da prenehajo veljati določbe dosedanjega republiškega zakona o racionalnem
izkoriščanju kmetijskih zemljišč, razen predpisov o rajonizaciji kmetijske proizvodnje, ki ostanejo v veljavi.
Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo je po predlogu
odloka pooblaščen, da izda natančnejše predpise o osnovnih načrtih in o ekonojnsko tehnični dokumentaciji s posebno odredbo, ki bo predvidoma uveljavljena hkrati s tem odlokom. S to odredbo bo določeno kaj mora vsebovati
osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, postopek za sprejem in
kasnejše spremembe osnovnega načrta, pa tudi kaj mora vsebovati ekonomsko
tehnična dokumentacija, na podlagi katere se lahko predpišejo agrotehnični
oziroma agromelioracijski ukrepi. Odredba bo urejala tudi postopek za sprejem
dokumentacije in način dela komisije strokovnjakov.
Ker so določbe odredbe tehničnega značaja in podvržene spremembam v
zvezi z naglim razvojem moderne proizvodnje in tehnologije, je najbolj primerno, da jih ureja omenjeni sekretariat.
Predlog odloka le dopolnjuje zvezni zakon. Ker bodo ljudski odbori ta
odlok uporabljali v skladu z objektivnimi pogoji, ne more biti njegovo izvajanje
birokratsko vmešavanje v pravice samoupravljanja delovnih kolektivov, niti
administrativno pospeševanje kmetijske proizvodnje na individualnih gospodarstvih. Nasprotno, z njegovim izvajanjem bojno pospešili samo tisto smer v
razvoju kmetijstva, ki bo dala čimprej najboljše rezultate v korist kmetijskih
proizvajalcev in celotne družbene skupnosti.
Predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji določa, da je
dopustna arondacija v korist kmetijskih oziroma gospodarskih organizacij, če
uporabljajo vsaj 10 "/o skupne površine kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema bodisi, da je sistem že zgrajen ali pa se gradi. S to
določbo se ustvarja važen pogoj za racionalno obdelavo zemljišč v družbeni
lastnini. Glede na to, da se vlagajo na območju hidromelioracijskega sistema
večje družbene investicije, naj bi zadostovalo že 10 % skupne površine za dovolitev arondacije.
Predlog nadalje določa, da mora biti najmanj 30 % skupne površine kmetijskega zemljišča v kompleksu, na katerem se arondacija izvaja, zajetih s
pogodbami o dolgoročni kooperaciji, da se lahko dopusti arondacija v korist
individualnih proizvajalcev, ki so sklenili pogodbe o dolgoročni kooperaciji.
Pri tem pripominjam, da tudi v tem primeru ne gre za arondacijo samo v korist
individualnih lastnikov, temveč za arondacijo v korist kmetijske proizvodnje
na zemljiščih, ki so za daljšo dobo v kooperaciji s kmetijsko organizacijo.
Predlog dalje ponavlja že uveljavljen predpis naše Ljudske skupščine, da
mora biti v kompleksu, ki se namerava arondirati v korist kmetijskih oziroma
gospodarskih organizacij, najmanj 25 0/o skupne površine kmetijskega zemljišča,
ki ga te organizacije že uporabljajo.
Tovarišice in tovariši! V. kongres Socialistične zveze delovnega ljudstva
Jugoslavije je že nakazal nekatere naloge nadaljnjega razvoja kmetijstva v
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obdobju prihodnjega perspektivnega plana. Ob povečanih materialnih sredstvih
bomo tudi z izvajanjem predloženih predpisov lahko uspešno in smotrno podprli
izpolnjevanje nalog, ki jih bo konkretiziral naš naslednji perspektivni plan.
Zato predlagam, da sprejme Republiški zbor predložene zakone in odloke tako,
kot so jih sprejeli pristojni skupščinski odbori.
Predsednik inž. Pavle 2aucer: Slišali smo obrazložitev Izvršnega
sveta k predlogoma zakonov, ki jih obravnavamo pri drugi in tretji točki dnevnega reda in k predlogoma odlokov, ki jih obravnavamo pri četrti in peti točki
dnevnega reda.
Preden preidejno k obravnavi, vprašam Republiški zbor, ali naj v skladu
z 90 členom poslovnika zakonske predloge beremo ali ne. (Glasovi iz poslanskih
klopi: »Da jih ne beremo.«) Ker se Republiški zbor strinja, da jih ne beremo,
dajem predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in
dajem predlog zakona z vsemi predlaganimi spremembami in dopolnitvami, ki
so bile vsklajene med odbori in s katerimi se strinja tudi Izvršni svet, na glasovanje. Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o ukrepih za
napredek živinorejske proizvodnje. Predlog tega zakona obravnava tudi Zbor
proizvajalcev in bomo fnorali ugotoviti, ali je v obeh zborih sprejet v enakem
besedilu.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju
kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Miran Cvenk prebere odborovo
poročilo. - Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec inž.
Pepca Perovšek prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Belšak prebere odborovo
poročilo. - Glej priloge.)
Prestavnik Izvršnega sveta je že pri 2. točki dnevnega reda obrazložil
predlog zakona in je obenem izjavil, da se Izvršni svet strinja s predlaganimi
spremembami, ki so bile med odbori vsklajene. Zato dajem predlog zakona v
obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 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 glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema.
Predlog zakona obravnava tudi Zbor proizvajalcev in bomo morali ugotoviti,
če je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu.
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Jože Marolt prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec inž.
Pepca Perovšek prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Belšak prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Ker so spremembe in dopolnitve k predlogu odloka med vsemi odbori
vsklajene in se z njimi strinja tudi Izvršni svet, dajem predlog v obravnavo.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem predlog odloka
na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da jo Republiški zbor sprejel predlog odloka o osnovnih načrtih
ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča.
Predlog odloka obravnava tudi Zbor proizvajalcev in bomo morali ugotoviti,
ali je bil v obeh zborih sprejet v enakem besedilu.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Jože Marolt prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Belšak prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Ker so spremembe in dopolnitve v odborih vsklajene in ker se Izvršni svet
strinja s temi spremembami in dopolnitvami, dajem predlog odloka v obravnavo.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo
in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da jo Republiški zbor sprejel predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji.
Predlog odloka obravnava tudi Zbor proizvajalcev in bomo morali ugotoviti,
ali je v obeh zborih sprejet v enakem besedilu.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o novi določitvi krajevnih območij nekaterih
okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji.
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Stane
V r h o v ec prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Treven prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
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Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta predlog odloka še ustno obrazložiti? (Ne.)
Predlog odloka dajem v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel odlok o novi določitvi krajevnih
območij nekaterih okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo odbora
za prosveto in kulturo o priporočilu za nadaljnjo reformo visokošolskega študija
na fakultetah Univerze v Ljubljani.
Na sejo sem povabil tudi predsednika univerzitetnega sveta Jožeta Pernuša
in rektorja Univerze v Ljubljani dr. Dolfe Vogelnika, ki naj bi na morebitno
željo posameznih poslancev dala tudi pojasnila o delu Univerze, fakultet in
njenih organov. Ali se zbor s tem strinja? (Poslanci se strinjajo.)
Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo.
Tone Kropušek: Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora
je 7. in 8. julija 1959 obravnaval poročilo Univerze v Ljubljani o podiplomskem
študiju na fakultetah Univerze v Ljubljani in o višjih šolah, ki sla ga dopolnila
predsednik Univerzitetnega sveta ter rektor Univerze.
20. novembra 1959 je odbor za prosveto in kulturo sprejel priporočilo o
nadaljnji reformi visokošolskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani.
To priporočilo je bilo objavljeno v 37. številki Uradnega lista LRS z dne
26. novembra 1959.
Odbor je po določbah 60. člena poslovnika Republiškega zbora dolžan
poročati zboru o priporočilih, ki jih izda. Odbor zato predlaga Republiškcjnu
zboru, da priporočilo obravnava šele zdaj, zlasti zato, ker bo hkrati seznanjen
že z njegovimi rezultati.
Prvič, je odbor za kulturo in prosveto 30. junija 1958 na seji Republiškega
zbora, ko je Ljudska skupščina LRS potrdila statut Univerze v Ljubljani in
statute njenih fakultet, podčrtal v svojem poročilu, da pri sprejemanju oziroma
potrjevanju statutov ne gre za formalnost, ampak za pomembno družbeno
dejanje, ker je vsej naši družbi do tega, da se študij na Univerzi in njenih
fakultetah poveže in vskladi z našimi družbenimi potrebami.
V obdobju sprejemanja statutov, kakor tudi pri poznejšem delu Univerze
in njenih organov, so organi družbenega upravljanja vnesli v delo univerze
in njenih fakultet nov način dela in dali koristne pobude, da bo Univerza kot
celota v prihodnje uspešno izpolnjevala naloge, ki jih ima pri oblikovanju
strokovnjakov in družbenih delavcev naše socialistične družbe.
Čeprav so ti statuti pomenili šele prvi korak za reorganizacijo visokošolskega
študija, so vendar bili pomemben prispevek tudi za reformo celotnega šolstva.
Osnoven namen prvih statutov je bil vskladiti obseg in trajanje študija z
določbami zakona o Univerzi v Ljubljani, hkrati pa sprožiti proces širše reforme
visokošolskega študija.
Pri podrobnejši obravnavi študijskih načrtov so bili vsi odbori, ki so statute
obravnavali, mnenja, da je nujno študij čimbolj diferencirati, kar naj prispeva
k oblikovanju strokovnjakov znotraj strok za določena področja, ker naš hiter
in dinamičen razvoj vedno bolj terja takšne strokovnjake. Hkrati pa je bilo
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poudarjeno, da takšen diferencirani študij še ne more pomeniti specializacije,
ki jo je mogoče doseči le v praksi ter nato s podiplomskim študijem.
Tako je že v takratnih razpravah prišlo do izraza stališče, da mora biti
študij na univerzi tesno povezan s potrebami in zahtevami naše gospodarske
in družbene prakse. Le tako univerza lahko opravlja svoji osnovni nalogi, in
sicer prvo, da bo dajala čimprej praktično usmerjene strokovnjake za gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo in druge javne službe, in drugo, da bo vzgajala
strokovnjake, ki se bodo preko raznih oblik podiplomskega študija usposabljali
za specialiste in za znanstveno raziskovalno delo.
Pristojni skupščinski odbori so v zvezi s potrditvijo statutov dali vrsto
pobud. Te pobude je Republiški zbor sprejel kot priporočila, ki naj bi prispevala
k temu, da bi zlasti gospodarske fakultete že v letnem semestru Studijskega
leta 1958/59 ustrezno spremenile študijske načrte, ki naj bi upoštevali diferenciacijo študija tako, da bi se učna snov sjnotmo razporedila in da bi se študij
glede trajanja vskladil z 20. členom zakona o Univerzi v Ljubljani. Fakultete
so v smislu teh priporočil spremenile in dopolnile svoje statute, ki jih je v
letu 1959 po novih določbah zakona o Univerzi v Ljubljani potrdil Izvršni svet.
Odbor za presveto in kulturo meni, da je v današnjih pogojih, ko so na
področju šolstva v najširšem pomenu besede vsa prizadevanja naše družbe
usmerjena v to, da zgradimo nov šolski sistem, ki bo razbremenjen vseh preživelih oblik in tradicij ter ki bo oblikoval in izobraževal socialističnega človeka,
potrebno, da tudi najvišji predstavniški organ naše republike vsa ta prizadevanja
stalno spremlja.
Zato je odbor že lani na dveh svojih sejah obširno obravnaval vprašanje
podiplomskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani in vlogo višjih šol
v sistemu visokošolskega študija. Pri tem je odbor ugotovil, da je Univerza
v Ljubljani na podlagi stališč, ki so prišla do izraza ob potrjevanju statutov in
v razpravah v Zvezni ljudski skupščini, že pričela pripravljati predloge za
nadaljnjo globljo preobrazbo visokošolskega študija.
V razpravi je odbor izhajal iz dejstva, da izredno hitri in dinamični razvoj
našega gospodarstva in javnih služb terja vedno več strokovnjakov diferenciranih tako po stopnji in specializaciji. To je namreč že do zdaj pospeševalo
razvoj višjega šolstva, kar je bila posledica vedno večje potrebe po višjih
kvalificiranih strokovnjakih.
Nadaljnja reforma visokošolskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani postaja sestavni del celotne šolske reforme, ki naj o^nogoči slehernemu
delovnemu človeku prehod iz najnižje do najvišje oblike izobraževanja in ki
mora pomeniti povezavo prakse z znanostjo in izhajati iz naših gospodarskih
in družbenih potreb. Diferenciranost študija po stopnjah strokovnosti in strokovni usmeritvi, ki naj bo osnova preobrazbe visokošolskega študija, jasno
kaže, da mora biti študij na Univerzi in njenih fakultetah organiziran v treh
stopnjah, in sicer tako, da se strokovni predmeti začno predavati že od prvega
letnika dalje in da bo mogoče preko prvostopnega študija vzgojiti strokovnjake
z višjo strokovno kvalifikacijo, na drugi stopnji pa strokovnjake z visokostrokovno kvalifikacijo. Podiplomski študij pa naj bi kot zaključena in samostojna oblika visokošolskega študija tretje stopnje vzgajal strokovnjake za
specialiste in raziskovalne delavce, za tista področja, za katera to narekujejo
potrebe teorije in prakse.
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Ta svoja stališča je nalo odbor 20. novembra 1959 sprejel v svoje priporočilo in priporočil Univerzi v Ljubljani ter njenim fakultetam, naj pospešeno
nadaljujejo pričeto delo z nadaljnjo globljo preobrazbo visokošolskega študija
in se v ta namen povežejo tudi z ustreznimi organi, zavodi ter družbenimi in
gospodarskimi organizacijami.
Na podlagi poročila Univerze v Ljubljani in poročila predsednika univerzitetnega sveta je odbor za prosveto in kulturo obravnaval 27. aprila 1960
vprašanja v zvezi z nadaljnjo preobrazbo študija na fakultetah in bil seznanjen,
kako se v praksi priporočilo uresničuje.
Ob tej priložnosti je odbor ugotovil, da se je ob učinkovitem prizadevanju
organov družbenega upravljanja delo za nadaljnjo preobrazbo študija na fakultetah Univerze v Ljubljani močno okrepilo. Posamezne fakultete, oddelki in
odseki so potrebo globlje preobrazbe učnega sistema proučevale v prvi vrsti
s stališča potreb določenih gospodarskih panog in javnih služb ter se pri tem
posvetovale z ustreznimi organi, organizacijami, zbornicami, strokovnimi društvi,
združenji ter z republiškimi upravnimi organi. Zato ob teh dosežkih tudi ne
moremo podcenjevati vpliva prakse na ukrepe, ki vnašajo novo v visokošolski
študij. Univerzitetni svet je na svojih sejah ta vprašanja v zvezi z nadaljnjo
preobrazbo študija spremljal ter s svojimi pobudami in priporočili usmerjal
prizadevanje fakultet.
Večina fakultet Univerze v Ljubljani je že pripravila predloge za študij v
dveh oziroma treh stopnjah. Le posamezni oddelki nekaterih fakultet še niso
dokončno proučili načina reforme študija. Odbor je mnenja, da so ustvarjeni
pogoji, da se nov način študija vpelje na vseh fakultetah v študijskem letu
1960/61 ter ustrezno temu spremene tudi statuti fakultet. Ekonomska fakulteta
pa ima celo pripravljene novo učne načrte in je univerzitetni svet že obravnaval
predlog za spremembo in dopolnitev njenega statuta.
V nekaterih primerih se je pokazalo, da posamezniki iz prakse in fakultet
še niso dojeli smotra sprememb študija, kot na primer na področju gradbeništva
oziroma gozdarstva, češ da med tehnikom in dosedanjim diplomantom ni potreben še nov lik diplomanta in fakultetam pri njihovih prizadevanjih niso
bili v pomoč in oporo. Prav tako praksa še vedno ne daje dovolj pobud, na
katerem področju naj se organizira podiplomski študij, ki je bil do zdaj organiziran v zveznem merilu za izpopolnjevanje in strokovno usposabljanje za
nekatera področja oziroma stroke.
Odbor je v obravnavi ugotovil, da je bil na Univerzi v Ljubljani in njenih
fakultetah v zadnjem času storjen pomemben korak naprej za uresničevanje
novega sodobnega visokošolskega študija. Organi družbenega upravljanja, univerzitetni učitelji, študentje, ter gospodarski in družbeni činitelji so z medsebojnim sodelovanjem in s konstruktivnim delom prispevali k graditvi novega
visokošolskega študijskega sistema, prilagojenega družbenim potrebam, za kar
jim gre vse priznanje.
V zvezi z nadaljnjim razvijanjem visokošolskega študija je odbor ugotovil,
da je ustanovitev višjih šol v Mariboru dala konkretne in pozitivne rezultate,
ki kažejo na to, da bodo te šole pozitivno vplivale na etapni fakultetni študij,
na študijske programe, na metode poučevanja, na povezavo s prakso itd. Tako
so ob sestavljanju študijskih načrtov in programov teh višjih šol sodelovali
strokovnjaki iz prakse, ki so študijske programe sestavljali skupno z univer-
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zitetnimi profesorji fakultet Univerze v Ljubljani, s čimer so bile dane tudi
osnove za nadaljevanje drugostopenskega študija na fakultetah.
Vzporedno s tejn se kaže, da se bo proces ustanavljanja višjih šol tudi v
prihodnje nadaljeval. Kaže se namreč potreba po ustanovitvi višje pomorske
šole, gospodarska operativa pa že predlaga ustanovitev gradbenega oddelka
na Višji tehnični šoli v Mariboru, gozdarji na območju okraja Maribor pa dokazujejo potrebo po ustanovitvi višje gozdarske šole. Tako je jasno prišlo do
izraza, da mišljenj posameznikov ne moremo istovetiti s stališči gradbene oziroma gozdarske operative kot celote.
Nekatere višje šole so se že dogovorile z nekaterimi gospodarskimi organizacijami za obvezno programsko prakso, ki bo posameznemu slušatelju v določenem razdobju potrebna za poglabljanje in utrjevanje teoretičnega znanja.
Uveljavljajo se vedno bolj nove metode poučevanja. Gospodarske organizacijo
na primer posredujejo posamezne primere iz svoje prakse, ki jih slušatelji teh
višjih šol nato proučujejo in v samem študiju razčistijo pri predmetih, ki so
temu problemu najbližji. Te šole so razvile izreden študij in z novimi načini
vsestransko konkretno pomagajo izrednim slušateljem.
Pomemben napredek na področju visokošolskega študija terja po mnenju
odbora, da tudi v prihodnje vsi gospodarski in družbeni činitelji spremljajo
in SO' v oporo nadaljnji rasti celotnega šolskega sistema vključno z višjim in
visokošolskim študijem. V zvezi s stopenjskim študijem bo treba posvetiti posebno pozornost materialnim vprašanjem, vprašanjem v zvezi s predavateljskim
kadrom, kakor tudi podiplomskemu študiju in izrednemu študiju ter spremeniti
oziroma dopolniti nekatere določbe zakona o Univerzi v Ljubljani.
Odbor za presveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da odobri
odborovo priporočilo o nadaljnji reformi visokošolskega študija na fakultetah
Univerze v Ljubljani.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Slišali smo poročilo o priporočilu
odbora za presveto in kulturo. Zeli kdo besedo? (K besedi se prijavi ljudski
poslanec Tine Lah.)
Tine Lah: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Dovolite mi, da povem
nekaj svojih rnisli v zvezi s poročilom, ki ga je prebral tovariš Kropušek, in
sicer zato, ker živim v Mariboru, kjer imajo mlade višje šole žo nekaj izkušenj
kljub temu, da so pričele delovati šele v lanskem študijskem letu.
Povedal bi rad nekaj misli o inverziji študija na fakultetah, o ustanavljanju
višjih šol, o novih metodah študija in o uvajanju novih metod v delu s študenti.
Opozoril bi na ugotovitev, ki smo jo imeli za uvod k lažjemu razumevanju
teh vprašanj, ko smo v Mariboru razpravljali o teh vprašanjih. Izhajali smo
namreč iz dejstva, da potrebe po novih kadrih rastejo hitreje kot naraščajo
proizvajalne sile in da je zato to vprašanje tako^ težko, da terja od celotne
družbe in njenih organov, da se s temi kadrovskimi vprašanji bolj ukvarjajo
kot do zdaj. Pri tem je treba ugotoviti tudi, da hitro povečanje potreb po kadrih
ne odraža samo potrebe po večjem številu kadrov, ampak predvsem po novih
profilih kadrov, ki jih razvitejše proizvajalne sile potrebujejo in ki jih pri
klasičnih metodah strokovnega izobraževanja do zdaj enostavno nismo poznali.
O proizvodnji sami in o strokovnem izobraževanju je bilo danes že precej
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govora, ko smo govorili o vlogi središč za izobraževanje v gospodarskih organizacijah.
Proizvodnja terja zelo specialna, praktična, strokovna znanja, ki so potrebna
za določene delovne operacije, katera je mogoče dati našim delavcem v mnogo,
mnogo krajšem času, kot pa je bilo to potrebno pri vseh najrazličnejših strokovnih šolah, v katerih smo izobraževali kvalificiranega delavca. Te šole so
upoštevale proizvajalni proces, ki je organiziran na obrtniški način in kjer
imamo pravzaprav opraviti z individualno proizvodnjo. Z nadaljnjim razvojem
proizvajalnih sil pa se te potrebe seveda ne samo količinsko, predvsem pa kvalitetno spreminjajo. Približno ista je tudi sprememba na področju strokovnega
izobraževanja na srednji in na visoki stopnji. Predvsem potrebujemo več specializiranih strokovnjakov v našem gospodarstvu. Menimo, da bomo morali
na področju strokovnega izobraževanja, od središč za strokovno izobrazbo v gospodarskih organizacijah do fakultet, v strokovno izobraževanje vnesti več
sistema, in sicer tako, da bo dosežena določena skladnost med nižjo, srednjo,
višjo in visoko stopnjo strokovnega izobraževanja.
Pri reševanju teh problemov na tem tako občutljivem in važnem področju
našega družbenega življenja smo v zadnjem času rešili precej važnih problemov.
Najvažnejši problemi, ki sodijo v ta okvir, so po mojem mnenju inverzija
študija na fakultetah, dejstvo, da ustanavljamo višje šole v naši republiki, kakor
tudi, da na nekaterih fakultetah in pa na višjih strokovnih šolah, konkretno
višjih strokovnih šolah, ki so pričele z delom v Mariboru, uvajamo predvsem
s seminarskim delom nove metode v delo s slušatelji.
Mnogo tovarišev meni, da forsiramo inverzijo študija na fakultetah preprosto zato, ker potrebujemo v krajšem času večje število strokovnjakov v našem
gospodarstvu. Mislim, da to ni točno. Točno je, da so razvitejše proizvajalne sile,
kot sem že omenil, narekovale potrebo po novih profilih kadrov. Gre za nov
profil kadrov, če govorim o tej višji stopnji strokovnega izobraževanja, ki ne
potrebuje tako velike količine predvsem teoretičnega znanja, kot ga je slušatelj
pridobil na dosedanji fakulteti, ampak potrebuje bolj specializirano znanje, ki
je po količini manjše.
Znano je dejstvo, da obstoječe fakultete tudi po izvršeni inverziji študija ne
razpolagajo s takšnimi kapacitetami, da bi lahko v celoti potrebe v gospodarstvu
po teh novih profilih kadrov zadostili. Zato moramo ustanavljati višje strokovne
šole, ki ustrezajo prvi stopnji fakultetnega študija in ki naj bi pomagale fakultetam reševati vprašanje potreb po novih kadrih. Nekateri tovariši trdijo, da
primitiviziramo študij na visoki stopnji, češ da študij, ko smo sprejeli predpis,
po katerem mora nekdo končati študij na fakulteti v štirih letih, sedaj predvsem
z inverzijo še skrajšujemo, primitiviziramo, poenostavljamo, črtamo predmete
itd. To po mojem mnenju ne ustreza resnici, ker dejansko študij na visoki
stopnji podaljšujemo, ne pa skrajšujemo. Na tej stopnji namreč uvajamo ne
samo tretjo stopnjo kot podiplomski študij, ampak imamo tudi četrto stopnjo,
kot je doktorska disertacija in verjetno celo peto stopnjo — habilitacija za delo
na raznih znanstvenih inštitutih, fakultetah itd.
Zdi se mi potrebno, da poudarimo to dejstvo, ker inverzija ni sama sebi
namen, niti se ne borimo za inverzijo študija na fakultetah zato, da bi prišli
v krajšem času do večjega števila kadrov, ampak zato, ker so potrebe po kadrih,
predvsem glede njihovega profila in glede na razvoj proizvajalnih sil pri nas
danes drugačne kot pa so bile v preteklosti.

i
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Menim pa, da ne bomo storili vsega na področju inverzije študija na
fakultetah, če bomo začeli s poukom praktičnih predmetov v prvih štirih semestrih, s teoretičnimi pa v zadnjih štirih semestrih, ampak bomo predvsem morali
na prvi stopnji študija spremeniti metode dela s slušatelji. Najidealnejše bi
bilo po mnenju .marsikaterega tovariša, ki se ukvarja s temi vprašanji, če bi
lahko na prvo stopnjo vpisovali le takšne študente, ki imajo za seboj že dvo ali
triletno prakso v gospodarskih organizacijah oziroma ustrezno drugo prakso.
To za enkrat ni izvedljivo. Zato morajo biti predvsem na višjih strokovnih
šolah, prav tako pa seveda na prvi stopnji fakultet, fakultetnim upravam in
upravam višjih strokovnih šol pri srcu izredni slušatelji. Seveda, ko govorim
o teh izrednih slušateljih, imam v mislih predvsem mlade tovariše, ki imajo
odločno in iskreno željo poglobiti strokovno znanje, ki bi ga lahko s pridom
uporabili na svojem delovnem .mestu. Izključujem pa vse tiste, ki jih ni malo,
ki hočejo pač že v pozni življenjski dobi priti do določenih dokumentov za
urejanje drugih stvari, ki niso pravzaprav odvisne od delovnega mesta.
Ravno na tem področju imamo, čeprav deluje Višja komercialna šola šele
kratko dobo, nekaj sicer še zelo skromnih izkušenj, o katerih pa bi želel spregovoriti prav na kratko par besed. Moram pa poudariti, da ni to nekaj popolnoma originalnega, ker smo imeli priložnost uporabiti izkušnje, ki jih je imela
Ekonomska fakulteta v Ljubljani, ki je ustanovila v Mariboru sekcijo svojih
izrednih slušateljev, ki je vsaj za naše pojme zelo dobro zaživela. Razen tega
smo imeli priložnost kot člani fakultetnega sveta te fakultete ugotoviti, da je
profesorski zbor te fakultete predvsejn z najrazličnejšimi oblikami seminarskega
dela s slušatelji dosegel res zavidanja vredne uspehe pri svojem delu.
Tako je uprava Višje komercialne šole v Mariboru, ob močni podpori njenega šolskega odbora, organizirala v vseh večjih krajih Slovenije tako imenovane
sekcije izrednih slušateljev višje komercialne šole, ki delujejo v sklopu društev
ekonomistov in jih je za zdaj 14. Te sekcije imajo svoj lastni odbor in njihova
naloga je, organizirati stalno pripravljanje naših slušateljev na polaganje izpitov.
To nalogo opravljajo preko manjših in večjih krožkov. Tem sekcijam pošiljamo
za magnetofonski trak specialno prirejena predavanja, ki jih lahko poslušajo ali
pa ponovijo itd., česar predavatelji ne bi mogli opraviti. Razen tega hodijo naši
profesorji po naprej določenem razporedu predavat tem sekcijam. Te sekcije
angažirajo lokalne strokovnjake, ki v povezavi z našimi profesorji predavajo
določena poglavja, ki so za izredne slušatelje potrebna. Organizirali smo tudi
polaganje predvsem glavnih delov izpitov pri teh sekcijah, tako da izrednim
slušateljem ni treba hoditi prevečkrat v Maribor itd. Marsikdo bo menda rekel,
da se to zelo lepo sliši, ne vemo pa, kako to v praksi izgleda. Od vseh slušateljev,
ki jih je 800, se jih je 80 % prijavilo v prvem izpitnem roku, kar kaže, da so
bila naša prizadevanja umestna in uspešna. To je brez dvoma tako velik uspeh,
ki ga verjetno še na nobeni fakulteti — vsaj meni to ni znano — ni bilo mogoče
zaznamovati. Razen tega uspeh na izpitih kaže, da ni bistvene razlike med
izrednimi in rednimi slušatelji. Zdi se mi namreč, da je prednost, če se lahko
tako izrazim, ki jo imajo redni slušatelji, ko lahko poslušajo predavanja, paralizirana s tem, ko izreden slušatelj razpolaga z določenimi praktičnimi izkušnjami.
Seveda imajo tudi nove metode v delu z rednimi slušatelji svojo važno
vlogo. Predvsem smo skušali prenesti določeno število ur predavanj iz naših
šolskih predavalnic v sama podjetja, in to tako, da predava ustrezen strokovnjak
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gospodarsko organizacije, ki skupaj s profesorjem naše šole pripravi predavanje.
Takšen način podajanja snovi je tudi psihološko zanimiv, ker redni slušatelj
doživi določeno spremembo in na kraju samem praktično vidi vse tisto, kar
sicer v dokajšnji meri obravnavamo teoretično pri predavanjih.
Nadalje sistematično pridobivamo razne dojnače strokovnjake — inozemskih
nam za enkrat še ni uspelo pridobiti — ki v sporazumu z upravo višje komercialne šole predavajo v zvezi s takšnimi vprašanji, ki so več ali manj v skladu
z učnimi programi višje komercialne šole. Počitniška praksa se je v preteklih
letih, kakor vemo, opravljala več ali manj formalno. Z gospodarskimi organizacijami smo sklenili pismene pogodbe o tem, kako naj počitniška praksa v
podjetju poteka in se pogodbeno tudi dogovorili za konkretnega strokovnjaka
gospodarske organizacije, ki je odgovoren nuditi pomoč posameznemu slušatelju.
Gospodarska organizacija bo po tej pogodbi morala dati tudi splošno oceno o
izvršeni počitniški praksi, ki jo bomo registrirali v indeksih.
Uvajamo tudi tako imenovano »čase metode«, ki so se posebno v Združenih
državah Amerike baje močno uveljavile. Izdajamo tudi posebno glasilo za praktična gospodarska vprašanja, kjer naši slušatelji sodelujejo kot avtorji raznih
člankov itd. Menimo, da so vse te metode zelo koristne po eni strani za našo
šolo po drugi strani pa predvsem za naše slušatelje.
Na koncu bi spregovoril še o enem problemu. Vsa leta po osvoboditvi
izredno močno in kritično razpravljamo o težkih kadrovskih vprašanjih. Moram
pa ugotoviti, da z malimi izjemami, redko kakšna institucija, ljudski odbor,
predvsem pa gospodarska organizacija načrtno rešuje to vprašanje. Lani smo
imeli res izjemen svetel primer, ko so vse banke, ki delujejo na območju LRS,
izvolile skupno komisijo in sistematično pregledale svoje kadre. Vodstva teh
bank so sprejela sklep, kdo se naj vpiše na višjo komercialno šolo, kdo bo dobil
štipendijo, kdo bo dobil brezplačen dopust itd. Isto bi morali po mojem mnenju
storiti tudi za področje trgovine, obrti, gostinstva, skratka, na vseh tistih področjih, kjer nam primanjkuje ustreznih kadrov. Zato se je uprava Višje komercialne šole s posebnim prospektom, kasneje pa Se s posebnim pismom in z
individualnimi obiski obrnila na republiške gospodarske zbornice, na združenje
knjigovodij itd., ki naj bi predlagali, bodisi ljudskim odborom in pa seveda
tudi svojim članom, da pripravijo tako imenovano načrtno vpisovanje na višjo
komercialno šolo oziroma na višje strokovne šole sploh.
V zvezi z načrtnim vpisovanjem se je treba tudi lotiti tako imenovanega
kadrovanja, če je to izraz, ki naj pove to, kar imam v mislih. Po mojem mnenju
namreč ni samo dovolj, da nekoga materialno stimuliramo za strokovno izobraževanje itd., ampak da gre za širše naloge. Reči moram, da sem zelo zadovoljen, da je organ družbenega samoupravljanja višje komercialne šole samoiniciativno zahteval, da se njegova personalna komisija preimenuje v kadrovsko
komisijo, ker želi, da bi ta komisija reševala vprašanje tako, da pripravi vpis,
da proučuje študenta, ko študira in da daje tudi svoje sugestije potem, ko študent
odhaja v prakso.
Tovariši, zaključil bom svojo obravnavo s prepričanjem, da nam bo mogoče
v kratkem uspelo uresničiti, da »praksa za teorijo, teorija za prakso« ne bo
le geslo, ampak bo postala stvarnost, če bomo vpeljali pri delu s študenti na
prvi študijski stopnji nove in modernejše metode.
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Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Se zbor strinja s priporočilom odbora za prosveto in kulturo o nadaljnji reformi
visokošolskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da se zbor strinja s priporočilom odbora za prosveto in
kulturo o nadaljnji reformi visokošolskega študija na fakultetah Univerze v
Ljubljani.
Ljudski poslanec Ivan Kreft me jo opozoril, da bi bilo treba v zvezi s
6. točko dnevnega reda pri poročilu zakonodajnega odbora k predlogu odloka
o novi določitvi krajevnih območij nekaterih okrajnih sodišč Ljudske republike
Slovenije spremeniti datum, ko je Republiški zbor sprejel ta odlok. Ta odlok
je Republiški zbor sprejel 18., ne pa 17. maja 1960.
Slednjič obveščam zbor, da me je predsednik Zbora proizvajalcev obvestil,
da je Zbor proizvajalcev v enakem besedilu kot Republiški zbor sprejel oba
zakonska predloga in oba odloka.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 13. sejo Republiškega
zbora.
Seja je bila zaključena ob 14. 05 uri.

14. seja
(23. in 24. junija 1960)
Predsedovala: inž. Pavle Zaucer,
predsednik Republiškega zbora in
Mihaela Dermastia,
podpredsednik Republiškega zbora
Zapisnikar:

SI a vi ca Zirkelbach

Pričetek seje ob 10.10 uri.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci!
Pričenjam 14. sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical
Predsednik Ljudske skupščine LRS.
Zapisnik današnje seje bo vodila Slavica Zirkelbach.
Ljudski poslanci Tone Fajfar, Humbert Gačnik, Štefan GyoIi, Ivan Kovač.
Aleksander Pirher, Franc Pirkovič, Stane Ravljen, Janez Vipotnik, Cvetka
Vodopivec, Martin Zakonjšek, Marija Zupančič in Beno Zupančič so opravičili
svojo odsotnost.
Prosim zapisnikarja zadnje seje, da prebere zapisnik. (Zapisnikar, ljudski
poslanec Drago Seliger prebere zapisnik 13. seje.)
Ali ima kdo od tovarišev poslancev kako pripombo k zapisniku? (Ne javi
se nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je zapisnik odobren in da se ga lahko podpise.
(Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.)
Sekretariat Izvršnega sveta za splošne gospodarske zadeve je predložil poročilo o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja do 30. aprila 1960. Izvoliti
moramo predsednika, podpredsednika in zapisnikarja Republiškega zbora ter
člana odbora za prosveto in kulturo in člana odbora za zdravstvo in socialno
politiko. Razen tega moramo sklepati tudi o letnem odmoru.
Glede na predloge zakonov in odlokov, ki jih je Ljudski skupščini LRS
predložil Izvršni svet, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. Volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarja Republiškega zbora
Ljudske skupščine LRS;
2. volitve člana odbora za prosveto in kulturo ter člana odbora za zdravstvo
in socialno politiko;
3.- obravnava poročila o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja
do 30. aprila 1960;
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4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o preosnovanju nekaterih
fakultet Univerze v Ljubljani;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Visoki šoli za telesno
kulturo;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji stomatološki šoli v
Mariboru;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji pravni šoli v Mariboru;
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji pomorski šoli v Piranu;
10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudske republike
Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti;
11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudske republike
Slovenije za pospeševanje založništva;
12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LRS (republiškega proračuna) za leto 1959;
13. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa
republiškega investicijskega sklada za leto 1959;
14. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi predračuna
vodnega sklada LR Slovenije za leto 1960;
15. izvolitev članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS;
16. sklepanje o letnem odmoru.
Ali obstoja k predlaganemu dnevnemu redu kakšen spreminjevalni ali
dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS.
Ker se predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora volijo za eno leto
in je njihova mandatna doba potekla, moramo opraviti volitve. Po 31. členu
poslovnika Republiškega zbora se predsednik in podpredsednik zbora volita
posamič, zapisnikarji pa skupno. Ali ima kdo od tovarišev poslancev predlog za
izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora? (K besedi se
prijavi ljudski poslanec Tine Remškar.)
Tine Remškar: Na podlagi 13. in 30. člena poslovnika Republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS predlagam, da Republiški zbor izvoli inž. Pavla
Zaucerja za predsednika, Mihaele Dermastia za podpredsednika in Draga Seligerja. Staneta Sotlarja ter Slavico Zirkelbach za zapisnikarje Republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS.
Predsednik inž. Pavle Zauccr: Ali obstoja še kakšen drug predlog?
(Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim glede na stavljeni predlog tovarišico podpredsednico, da vodi sejo.
Predsedujoča Mihaela Derjnastia: Ker ni drugega predloga, dajem
na glasovanje predlog ljudskega poslanca Tineta Remškarja, da se za predsednika Republiškega zbora izvoli inž. Pavle Zaucer.
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Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je
bil za predsednika Republiškega zbora izvoljen inž. Pavle Zaucer.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Prehajafno na volitve podpredsednika.
Dajem na glasovanje predlog, da se za podpredsednika Republiškega zbora izvoli
Mihaela Dermastia.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je
bila za podpredsednika Republiškega zbora izvoljena Mihaela Dermastia.
. Na glasovanje dajem predlog, da se za zapisnikarja Republiškega zbora
izvolijo Drago Seliger, Stane Sotlar in Slavica Zirkelbach.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.)-Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam,
da so bili Drago Seliger, Stane Sotlar in Slavica Zirkelbach izvoljeni za zapisnikarje Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na volitev člana
odbora za presveto in kulturo in na volitev člana odbora za zdravstvo in socialno
politiko. Članstvo v odboru za presveto in kulturo je prenehalo enemu članu
odbora, prav tako pa tudi enemu članu odbora za zdravstvo in socialno politiko.
Na njihovi mesti moramo zato izvoliti nova člana teh odborov.
Ali obstoja kakšen predlog za izvolitev člana odbora za presveto in kulturo
oziroma za izvolitev člana odbora za zdravstvo in socialno politiko.
Jakob Žen: Na podlagi 30. člena ter v zvezi z 42. in 43. členom poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS predlagam, da Republiški zbor
izvoli Janeza Vipotnika za člana odbora za presveto in kulturo Republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS ter Janka Rudolfa za člana odbora za zdravstvo
in socialno politiko Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ali obstoja še kakšen drug predlog?
(Ne javi se nihče.) Ker ne, dajem na glasovanje predlog, da se Janez Vipotnik
izvoli za člana odbora za presveto in kulturo. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljafn, da je bil za člana odbora za presveto
in kulturo izvoljen Janez Vipotnik.
Na glasovanje dajem predlog, da se za člana odbora za zdravstvo in socialno
politiko izvoli Janko Rudolf. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.) Ugotavljam, da je bil Janko Rudolf izvoljen za člana odbora za zdravstvo in socialno politiko.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja do 30. aprila 1960. Predlagam, da to točko dnevnega reda obravnavamo na skupni seji obeh zborov. Ali
se zbor s tem strinja? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da se zbor s tem
predlogom strinja, zato prekinjam sejo in vabim ljudske poslance, da se udeležijo
skupne seje, ki bo takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 10.25 uri in se je nadaljevala dne 24. junija ob
9.20 uri.)
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Predsednik inž. Pavle Zaucer: Nadaljujemo 14. sejo Republiškega
zbora.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v
Ljubljani.
Na sejo sem povabil predsednika univerzitetnega sveta Jožeta Pernuša in
rektorja Univerze v Ljubljani dr. Dolfe Vogelnika, ki naj bi na morebitno željo
poslancev dala pojasnila o delu fakultet in univerze ter njenih organov. Prav
tako predlagam, da prisostvujeta seji tudi pri drugih točkah dnevnega reda,
ko bomo obravnavali predloge zakonov o visoki šoli in višjih šolah. Ali se zbor
s tem strinja? (Poslanci se strinjajo.)
Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Franc Sušteršič
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Vera Kolarič prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti?
Dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Predlog zakona o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani poteka iz predloga, rekel bi je
osnutek predloga, ki ga je dal univerzitetni svet, da naj se izda zakon o spremembah in dopolnitvah zakona Univerze v Ljubljani.
Izvršni svet se je svoj čas s takim predlogom strinjal. Pričakovali smo
namreč takrat, da bo izšel tak zvezni zakon, ki bo samo odpravil predpise, ki
onemogočajo reformo, ki pa bo prepustil republikam, da ocenijo, do katere
meje in v kateri obliki naj pristopijo k reformi. Predlog univerzitetnega sveta
je v skladu s tem pričakovanjem vseboval samo bistvene postavke nove reforme,
urejevanje večine materije pa je prepustil statutom. Novi zvezni zakon pa je
drugačen, kakor smo pričakovali, on ni samo odpravil predpisov, ki so onemogočali reformo, temveč je reformo, in to precej podrobno, naravnost uzakonil.
Predlog univerzitetnega sveta zato ni v eč ustrezal tako ustvarjenemu položaju.
V smislu zveznega zakona bi namreč bil potreben zakon o spremembah in
dopolnitvah, ki bi menjal najmanj dve tretjini sedanjega republiškega zakona,
ki bi bil zato skrajno nepregleden in ki še ne bi rešil nekih problemov, ki se
v zvezi z reformo univerze postavljajo na področju višjega in visokega šolstva
kot celote. Zato smo se orientirali na nov zakon o Univerzi ali pa morda na nov
zakon o višjem in visokem šolstvu nasploh, ki naj bi bil gotov do jeseni. Na
tako skrajšani način nismo na osnovi novega zakona mogli rešiti samo preobrazbe nekaterih fakultet, pa zato predlagamo zakon, ki je pred vami.
Pri tem pa je treba zelo močno in ponovno poudariti, da smo se lahko tako
odločili zato, ker reformo, kakor smo jo snovali, lahko izvedemo še pred našim
novim zakonom, že v jeseni leta 1960. Reforma kakor jo predvideva zvezni
zakon, je ista, kakor smo jo mi snovali, predpis pa jo neposredno omogoča v tem
smislu, da pooblašča republiški Izvršni svet za potrjevanje statutov — in to
pooblastilo je v smislu 36. člena zveznega zakona takoj veljavno —, statuti so že
predloženi in jih bo Izvršni svet še pred počitnicami obravnaval.
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Sam predlagani zakon pa je pomembnejši, kakor izgleda na prvi pogled.
Lahko rečemo, da nam na posameznem primeru ilustrira in potrjuje orientacijo,
ki jo imamo na področju višjega in visokega šolstva in še preko tega na področju
znanosti ter da je v neposredni zvezi z reformo univerze. Ko tako govorim, imam
pred očmi 2. odstavek 2. člena predlaganega zakona, namreč združevanje vseh
oddelkov naravoslovne fakultete, razen biologije in geografije, s fakulteto za
metalurgijo, rudarstvo in kemijsko tehnologijo v novo fakulteto za naravoslovje
in tehnologijo.
Pomen zakona je v naslednjih treh njegovih značilnostih:
Prva, organizacijsko se povezuje osnovne in uporabne discipline tako, da
se osnovne discipline priključujejo tisti fakulteti, ki je obrnjena odločno k
uporabnim disciplinam. Organizacijski premik gre torej v tisti smeri, v kateri
skušamo orientirati vso našo znanost in vse naše šolstvo. Logično nadaljevanje
te smeri, je povezovanje uporabnih disciplin s prakso, pri tehniki konkretno
s proizvodnjo. To povezovanje se že močno uveljavlja v politiki naših tehničnih
inštitutov in se bo, prepričani smo, kmalu uveljavilo tudi v razvijanju razvojnih
laboratorijev v naši industriji, v njihovem vse tesnejšem povezovanju in sodelovanju z instituti in s sarnimi fakultetami.
Predlagana združitev pomeni torej dosledno izpeljavo enega zelo važnih
načel naše politike na področju znanosti.
Druga značilnost. Predlagana združitev pomeni, da sprejemamo in utrjujemo to, kar je samo življenje prineslo, in ni predlagani zakon kabinetska izmišljotina, ni doktrinarstvo. Uporabne discipline, ki so v neposredni zvezi s prakso,
zahtevajo razčiščevanje in obdelovanje določenih problemov s področja osnovnih
disciplin. Te pa naše osnovne discipline, postavljene v podedovane okvire tradicionalne naravoslovne fakultete, niso reševale. Zato so na fakulteti za metalurgijo, rudarstvo in kemijsko tehnologijo nastale in se vedno močneje razvijale
posebne katedre osnovnih disciplin: matematike, fizike in kemije. Se več, h
katedram osnovnih disciplin na tehniki so sami po sebi začeli gravitirati in profesorji in študentje. Značilni so v tem pogledu podatki o številu študentov, ki so
bili vpisani na osnovne discipline na naravoslovni in onih vpisanih v te discipline
na tehnični fakulteti. Število študentov vpisanih na matematiko, fiziko in kemijo
naravoslovne fakultete od šolskega leta 1949/50 stagnira ali pa celo pada, število
študentov kemije na tehnični fakulteti pa se je od tistega leta skoraj podvojilo,
študentov fizike pa zraslo za polovico. Tako je jasno, da so uporabne discipline
izsilile določeno preorientacijo osnovnih disciplin in da so svojo orientacijo
postavile v prvi plan. Glede na omejene kadrovske in materialne možnosti majhnega naroda se je tako prej ali slej morala postaviti zahteva, da osredotočimo,
kar imamo na področju osnovnih disciplin, na tehnično fakulteto, in je torej
združitev res plod življenja samega.
Morda ni odveč v tej zadevi poudariti, da dosedanji razvoj in perspektiva,
ki jo odpira predlagani ukrep, ne pomenjata zmanjšanja veljave osnovnih
disciplin, kaj šele odpravljanja osnovnih disciplin. Predlagani ukrep pomenja,
nasprotno, poudarjanje pomena osnovnih disciplin, ustvarjanje možnosti njihovega intenzivnejšega in hitrejšega razvoja. Predlagani ukrep ne pomenja, da
bi principielno bilo nemogoče v bodoče organizacijsko zopet ločiti osnovne discipline od uporabnih. Ce se bodo naše osnovne discipline razvile po kadrih in
problematiki — in edina pot k takemu razvoju je predlagana pot — do take mere,
da bo taka ločitev koristna, bomo to tudi napravili.
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Tretja značilnost. Združitev predlagamo na iniciativo Univerze, še več na
iniciativo profesorjev in študentov prizadetih področij. Mislim, da je treba
posebej pozdraviti občutljivost, ki jo je v tem primeru pokazal najvišji učni
zavod za tendence sodobnega življenja in njegovo pripravljenost te tendence
zavestno izraziti in realizirati. Pomen, ki ga univerza daje povezovanju osnovnih
in uporabnih disciplin, je v ostalem razviden tudi iz tega, da predlaga Univerza,
da se biologija priključi fakulteti, ki se bavi z agronomijo, gozdarstvom in
veterino, torej fakulteti, ki se bavi s področjem najpomembnejše gospodarske
uporabe biologije. Izredno je razveseljivo, da preobrazba študija in znanstvenega
dela postaja stvar nas vseh.
Če bi hotel torej resumirati, bi rekel, da predlagani zakon, čeprav samo
organizacijske narave, nosi na sebi pečat vseh naših stremljenj na področju
reforme višjega in visokega šolstva, pečat njihove vsebine in pečat širokega
sodelovanja vseh prizadetih, ki danes označujejo realizacijo vseh stremljenj.
Sedaj pa mi dovolite, da glede na to, da sem uvodoma omenil, da to, da
prihajamo pred vas samo s tem zakonom, da torej še ne predlagamo novega
zakona o univerzi ali morda o višjem in visokem šolstvu sploh, nikakor ne
pomenja, da z reformo, kakor jo jo uzakonil splošni zakon, še čakamo, da so
nasprotno, napravljeni že vsi organizacijski ukrepi, da se reforma začne izvajati
že jeseni, dovolite mi, da glede na vse to dodam še nekaj besedi.
Pri tem seveda mislim, da ni treba govoriti o reformi nasploh, o njenih
značilnostih in njenih problemih. Skupščina je še nedavno tega imela priložnost
poslušati obširneje poročilo o tem. Razen tega bomo morali o vsem tem ponovno
govoriti, ko bomo imeli pred seboj novi zakon o univerzi oziroma o visokem
šolstvu. Mislim, da pa je treba na kratko spregovoriti o enem vprašanju, ki se
postavlja zlasti med organizatorji in obiskovalci višjih šol.
Reforma, ki jo je pripravila Univerza že za jesen 1960 in ki bo v prihodnjih
dneh predmet obravnave Izvršnega sveta, predvideva jned drugim za fakultete
študij v stopnjah, za večino takoj, za ostale predvidoma za jesen 1961. Studij
v stopnjah v tej zvezi, v konteksu z vprašanjem, ki ga želim obravnavati, pomeni, prvič, da bodo v bodoče fakultete imele tri stopnje, drugič, da bo vsaka
stopnja po pravilu trajala dve leti in vzgajala posebne vrste strokovnjaka, in,
tretjič, da bosta prva in druga stopnja opravičevali do študija na naslednji višji
stopnji. To pomeni, da bo v bodoče vsaka stopnja fakultete v sebi zaključena
šola, ali z drugimi besedami, da bo vsaka fakulteta sestavljena iz med seboj
povezanih višje, visoke in najvišje šole. To pa nadalje pomeni, da že obstoječe
višje šole stopajo do univerze v novo razmerje. Ze obstoječe višje šole, razume
se, tudi vse, ki bodo še ustanovljeno, postajajo sestavni del enotnega sistema
višje, visoke in najvišje strokovne izobrazbe. Absolvent višje šole bo v bodoče
prav tak višji strokovnjak kot absolvent prve stopnje fakultete in, kolikor bosta
programa posamezne višje šole in prve stopnje ustrezne fakultete enaka, bo
absolvent te višje šole imel enako možnost kot absolvent prve stopnje za prehod na drugo stopnjo fakultete, to je v tem konkretnem primeru verjetno
možnost avtomatičnega prehoda. To je jasno po duhu reforme in sedaj tudi po
izrecnem določilu zakona.
Toda pri tem je na mestu opozorilo na dve skrajnosti.
Do ene skrajnosti prihaja, kadar obravnavajo program posamezne višje
šole in program prve stopnje ustrezne fakultete samo s stališča njune vsklajenosti in omogočanja avtomatičnega prehoda iz višje šole na drugo stopnjo
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lakultete. Tako obravnavanje programa pomeni, da se gre hote ali nehote na to.
oa se šola zreducira na fabriko diplom, to je samo normalnih kvalifikacij, da
se gre na to, da se zanika, da mora biti šola izpopolnjevanje kadrov za čisto
določene potrebo prakse, izpopolnjevanje kadrov, ki naj se izkažejo in potrdijo
v
praksi, ki naj svojo pravo, nikdar dokončno diplo,mo, dobivajo vsak dan na
novo s svojim praktičnim delom. Tako obravnavanje programa pomeni, da se
Sie na to, da naj bodo vse enako vrstne šole tudi enake, da naj bodo strokovnjaki določene vrste vsi enako formirani, da naj bodo torej šole in iz njih izhajajoči strokovnjaki v skladu z nekim bolje ali slabše vnaprej izmišljenim receptom. Ali ni pravilneje in edino v smislu vseh naših naporov, da organizatorji
novih višjih šol skušajo samostojno rešiti vprašanje, kakšnega višjega strokovnjaka potrebuje naša praksa, na katerih področjih, za katera delovna mesta in
ustrezno temu postaviti program? Samo tako bomo mogli izkoristiti napotila
prakse, bomo fnogli hitro odkrivati, kaj nam praksa nalaga novega v našem
izobraževalnem sistemu. In samo tako bomo mogli dati naši industriji ustrezne
strokovnjake, pravo pomoč, bomo mogli voditi računa v diferenciaciji in specializaciji moderne industrije. Prav včeraj sem videl v »Borbi«, da gre Srbija na
ustvarjanje specializirane posebne fakultete elektronike v Nišu; za način organizacije te fakultete se navaja kot razlog to, da se mora ta fakulteta orientirati
na veliko industrijo RR v Nišu. Nimajo nobenega pomisleka, da za potrebe svoje
industrije organizirajo ne samo posebno višjo šolo, ampak posebno fakulteto,
ki se kot taka razlikuje od vseh podobnih fakultet v naši deželi.
V nasprotnem primeru se nam kaj lahko zgodi, da bodo toliko programi
višjih šol, kolikor programi prve stopnje fakultete samo na hitro zreducirani
stari fakultetni programi, kar mora biti na škodo enih in drugih in more poleg
toga imeti za posledico, da se študentje iz višjih šol in prve stopnje orientirajo
predvsem na nadaljevanje študija na drugi stopnji, ne pa na odhod v prakso.
Razume so, če bomo višje šole in prvo stopnjo fakultete gledali pravilno,
t- j. predvsem skozi prizmo praktičnih potreb, če bomo postavljali programe na
osnovi samostojne analize delovnih mest in ustrezne kvalifikacije, potem bo
verjetno prihajalo do določenih razlik ,med programi tudi enakovrstnih višjih
šol med seboj ter njimi in programi prve stopnje ustreznih fakultet in s tem,
razume se, do potrebe, da se prehod z ene višje šole na drugo in z višje šole
na drugo stopnjo fakultete veže na dodatne ali naknadne izpite. Toda to je v
skladu z našo koncepcijo strokovne šole kot samostojne enote, ki naj se afirmira
ne z zajamčeno avtomatično povezavo na višje stopnje, temveč s kvaliteto
kadrov, ki jih daje praksi. Na koncu koncev to ni nič drugega kakor to, kar
Je že do danes veljalo za prehajanje s fakultete ene univerze na istovrstne
fakultete druge univerze v isti deželi.
Do druge skrajnosti prihaja še vedno na določenih fakultetah. Višji
strokovnjak je gledan še vedno kot samo tehnični človek, kot polročni delavec,
kot podrejeni pomočnik fakultetnega izobraženca, kot nekdo, ki je sicer nujno
potreben, toda vendarle z bistvom dela samo periferno povezan, ki notranje
nagibe svojih operacij ne pozna in ni treba, da jih pozna. Višji strokovnjak je po
takem pojmovanju principielno ločen od visokega strokovnjaka in od višjega
strokovnjaka ni prehoda k visokemu strokovnjaku. Za te, ki tako pojmujejo
višjega strokovnjaka, potem tudi ni prehoda z višjih šol na visoko šolo in
dosledno te,mu tudi ni potrebe stopenj na fakultetah. Fakultete naj vzgajajo
visoke strokovnjake, če hoče absolvent višje šole postati visok strokovnjak,.
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naj se vpiše na prvi semester fakultete in opravi ponovno ves studij. Polemika
s tem pojmovanjem bo še potrebna v bodoče. Za danes naj ga samo registriram
kot pandan drugi skrajnosti, o kateri sem preje govoril.
Toda eno in drugo skrajnost nisem omenil samo zaradi večje ali manjše
potrebe po polemiki. Omenil sem jo tudi zato, da ob priliki, ko ugotavljamo
da reforma univerzitetnega študija, kakor jo postavlja zvezni zakon o spremembah in dopolnitvah splošnega zakona o univerzah, za nas ni več sajno
program, arnpak dejstvo, nekaj, kar mi že imamo; da ob priliki, ko ugotavljamo
da je zvezni zakon za nas samo uzakonjenje že napravljenih naporov, podčrtamo
tudi to, da pa reforma ni enkratni akt, da ni izčrpana in ne bo izčrpana z ukrepi,
ki jih je Univerza že podvzela in ki jih bo v kratkem obravnaval Izvršni svet.
Reforma bo zahtevala številnih naporov, ne samo za svoje pravilno izvajanje
za korigiranje raznih skrajnosti, ki se bodo pojavljale, temveč tudi za svojo
nenehno razvijanje in poglabljanje. Brez dvoma bomo v rezultatu teh naporov
še večkrat prišli s predlogi, kakršen je ta, ki je pred vami in ki ga postavljamo
pred vas kot sestavni del vsega dela na reforfni univerze.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zakonski predlog dajem s spremembami, ki so med odbori vsklajene, v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo.tavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o preosnovanju nekaterih fakultet
Univerze v Ljubljani.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Visoki šoli za telesno kulturo.
Prosim poročevalca odbora za presveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za presveto in kulturo ljudski poslanec Stane Ravljen
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Riko
Jerman prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Stane Nunčič prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Obveščam zbor, da bo dal predstavnik Izvršnega sveta obrazložitev k tej in
k vsem nadaljnjim točkam dnevnega reda, ki obravnavajo vprašanje šolstva.
Vlado Majhen: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Izvršni svet
Ljudske skupščine LRS predlaga Ljudski skupščini ustanovitev Visoke šole za
telesno kulturo v Ljubljani in štirih višjih šol: Višje agronomske šole, Višje
sto,matološke šole in Višje pravne šole v Mariboru ter Višje pomorske šole v
Piranu. Pobudo za ustanoviteh teh šol so dali Izvršnemu svetu Komisija za
telesno kulturo pri Izvršnem svetu. Glavna zadružna zveza Slovenije, Okrajni
ljudski odbor Maribor in Okrajni ljudski odbor Koper. Dovolite, da v imenu
Izvršnega sveta utemeljim ustanovitev novih šol.
Visoko šolo za telesno kulturo v Ljubljani, ki bo imela dve stopnji, to je
višjo in visoko, ustanavljamo z namenom, da bi vzgajala na prvi stopnji učitelje
za telesno kulturo v osnovnih šolah, na drugi stopnji pa učitelje za telesno
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kulturo na srednjih šolah. Z raznovrstnimi oblikami študija, ki so naštete v
25. členu zakona o Visoki šoli za telesno kulturo pa bo ta šola usposabljala
in. izpopolnjevala kadre, ki delajo v telesnovzgojnih in športnih organizacijah.
Visoka šola naj bi hkrati postala tudi središče za strokovno in znanstveno raziskovalno delo na področju telesne kulture, z namenom pospeševati in izboljševati telesno vzgojo državljanov.
Ustanovitev te šole narekujejo velike potrebe po kadrih. V osnovnih in
srednjih šolah primanjkuje 842 učiteljev za telesno kulturo, v telesnovzgojnih
društvih in športnih organizacijah pa 450 ali skupaj 1292 kadrov z višjo in
visoko strokovno izobrazbo. Ob ustanovitvi visoke šole za telesno kulturo bo
ukinjena dosedanja triletna višja šola za telesno kulturo, visoka šola pa organizirana v dve stopnji tako kot to ustreza našim sedanjim prizadevanjem za
reformo višjega, visokega in univerzitetnega študija.
Ustanovitev Višje agrono,mske šole v Mariboru narekuje hiter razvoj
moderne in velike socialistične kmetijske proizvodnje. Usposabljanje višjega
strokovnega kadra, ki bi imel jasno socialistično orientacijo glede pospeševanja
kmetijske proizvodnje kakor tudi glede rekonstrukcije drobnolastniških kmetij
v velike proizvajalne enote, je postalo sedaj zelo pereče. Višja agronomska šola
v Mariboru bo vzgajala v prvi vrsti specializirane strokovnjake praktike za
neposredno organizacijo kmetijske proizvodnje. Sedež te šole bo v Mariboru
iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker je na območju mariborskega okraja sorazmerno
največ površin družbenih zemljišč in drugič, zato, ker bo imela Višja agronomska šola učilnice, laboratorije in delavnice v zgradbi srednje kmetijske šole
ter za to ne bodo potrebne posebne investicije. Učno posestvo meri 500 ha in
ima dobro opremljene strojno delavnice. V neposredni bližini šole nastajajo
večje živinorejske farme, sadjarske in vinogradniške plantaže, vrtnarski obrati
in kmetijskimi kombinati. V Mariboru je vinska klet za 500 vagonov vina.
moderna mlekarna, hladilnica in skladišče za poljedelske proizvode. Vsi ti
objekti bodo lahko služili študentom pri praktičnem pouku.
Za ustanovitev Višje stomatološke šole v Mariboru se odločamo iz dveh
razlogov. Prvič zato, ker so se z vpeljavo zdravstvenega zavarovanja kmetijskih
proizvajalcev povečale potrebe po zobnih terapevtih in zobozdravstvena služba
takoj potrebuje 300 zobnih terapevtov. Drugič zato, ker fakulteta za medicino
in stomatologijo Univerze v Ljubljani ni mogla do zdaj dati zadostnega števila
stomatologov. Potrebo bomo lahko zadovoljili samo tako, če se bo s šolskim
letom 19G0/61 vpeljal dvostopenjski študij stomatologije na medicinski fakulteti,
hkrati pa ustanovila posebna višja stomatološka šola v Mariboru, katere učni
program bo enak prvi stopnji študija na stomatološkem oddelku fakultete in
ki bo vzgajala zobne terapevte z višjo izobrazbo. Da bo sedež Višje stomatološke
šole v Mariboru govore za to tudi ugodni pogoji, v katerih se bo ta šola lahko
razvijala. Maribor ima namreč močan medicinski center z veliko bolnišnico in
zobno polikliniko in zato razpolaga s strokovnjaki, ki bi lahko uspešno predavali
oziroma poučevali na višji šoli.
Ustanovitev Višje pravne šole v Mariboru narekuje pomanjkanje pravnikov
v pravosodju, odvetništvu, v upravi ter v gospodarstvu in to na delovnih mestih,
na katerih bi lahko delali pravniki z višjo strokovno izobrazbo. Po zbranih
podatkih mariborskega, celjskega in murskosoboškega okraja manjka v teh treh
okrajih že zdaj 375, v prihodnjih petih letih pa bo potrebno še 373 novih pravnikov. Ni dvoma, da imajo enake potrebe po pravnikih z višjo izobrazbo tudi
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drugi okraji naše republike. Večji dotok pravnikov z višjo izobrazbo pričakujemo od reorganizacije študija na pravni fakulteti, hkrati pa moramo razvijati
tudi višje pravne šole kot prve stopnje fakultetnega študija, če hočemo zadovoljiti naraščajoče potrebe po pravnikih.
Potrebo po ustanovitvi Višje pomorske šole v Piranu narekuje hitri razvoj
podjetja »Splošna plovba« v Piranu. Podjetje iz leta v leto povečuje število ladij,
hkrati pa vse bolj razširja prekomorsko zveze. Pretežna večina vodilnega kadra
se je kvalificirala pred vojno ter bo zaradi starosti lahko službovala v trgovski
mornarici le še nekaj let. »Splošna plovba« potrebuje v skladu s svojim perspektivnim razvojem v prihodnjih letih sto novih strokovnjakov z višjo izobrazbo,
ki pa jih ne bo mogla dobiti brez višje pomorske šole. Potrebno je, da se poleg
srednje pomorske šole, ki že deluje v Piranu, ustanovi še višja pomorska šola.
ki bo z dotokom novega kadra za dolge plovbe zagotovila nemoten razvoj podjetja »Splošne plovbe«.
Kakor sta Višja komercialna šola in Višja tehnična šola v Mariboru ob svoji
ustanovitvi sodelovali z ustreznimi fakultetami Univerze v Ljubljani, tako so
se tudi višje šole, ki jih bomo danes uzakonili, povezale z univerzitetnimi profesorji ustreznih fakultet Univerze v Ljubljani za sestavljanje študijskih načrtov in programov, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za nadaljevanje drugostopenjskega študija na fakultetah.
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS
je posebej opozoril na to, o čemer je govoril tudi tovariš dr. Vilfan, da povezovanje višjih šol z ustreznimi fakultetami ne more imeti namena, da bf višje
mehanično sprejemale programe prvih stopenj fakultet, ampak morajo programi
višjih šol izhajati iz gospodarskih in družbenih potreb. Zato ni nujno težiti
k popolni enakosti višjih šol in prvih stopenj na fakultetah. Nasprotno, stremeti
je treba za tem, da se vse višje šole povežejo in vskladijo z našimi družbenimi
potrebami in da bodo čimbolj raznovrstne. Raznovrstnost višjih šol pa ne sme
postati prepreka za nadaljevanje študija na drugi stopnji fakultet. Sodelovanje
višjih šol in ustreznih fakultet ima torej namen, da se višje šole in prve stopnje
fakultetnega študija čimbolj približajo našim praktičnim potrebafn in zahtevam,
hkrati pa da se najdejo takšne rešitve, da bo brez težav omogočeno nadaljevanje
študija na drugi stopnji ustreznih fakultet, pri čemer se seveda ne bo mogoče
izogniti nekaterim diferencialnim izpitom in pogojem za prestop na drugo
stopnjo študija.
Z ustanovitvijo novih šol nadalje dekoncentriramo višji in visoki univerzitetni študij, ki je bil do zdaj osredotočen v Ljubljani. Višje šole se organizirajo
v krajih, ki zaradi svoje razvitosti in zadostnega števila sposobnih strokovnih
kadrov zagotavljajo dostojno strokovno raven in neposredno povezavo z družbeno prakso. Dekoncentracija tega študija v razne predele Slovenije omogoča
hkrati močnejše vključevanje mladine v višje šole. Prav za posebno odliko
mariborskih višjih Sol lahko smatramo veliko mobilizacijo in vključevanje mladine v te šole, zlasti pa še odraslih, to je ljudi iz proizvodnje. Takšni uspehi
izvirajo prav iz dejstva, da žive te šole v neposredni povezanosti s podjetji in
da v njih predavajo ljudje iz prakse, ki so našli stike s proizvajalci, da jih
z uspešnimi oblikami in metodami usposabljajo za višjo strokovnost.
V zadnjih dveh letih Ljudska skupščina LRS stalno spremlja razvoj reforme
in reorganizacije višjega šolstva ter študija na naši univerzi. Izvršni svet sodi,
da z ustanovitvijo predlaganih šol izpolnjuje obe temeljni nalogi, ki mu jih je
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lani naložila Ljudska skupščina LRS, ko je poudarila, da se mora studij na višjih
in visokih šolah ter na univerzi tesno povezati in vskladiti z našimi družbenimi
potrebami. Sole, ki jih ustanavljamo, nastajajo iz resničnih potreb, kadri, ki jih
bodo. dajale, niso izmišljeni, temveč se zanje odločajo gospodarske organizacije
in družbene službe. Druga naloga pa je, nadaljnja razširitev mreže višjih šol,
ki bo dala še večje konkretne in pozitivne rezultate, ki kažejo na to, da bodo
te šole še močneje vplivale na stopenjske fakultetne študije, na študijske programe, na metode poučevanja, na povezovanje s prakso itd.
V imenu Izvršnega sveta prosim, da Ljudska skupščina LRS sprejme predloge zakonov o visoki in vseh višjih šolah.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: V obravnavo dajejn predlog zakona
o Visoki šoli za telesno kulturo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče
ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o Visoki šoli za telesno
kulturo.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru.
Prosim poročevalca odbora za presveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za presveto in kulturo ljudski poslanec Stane Ravljen
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Lado
J u r a n č i č prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo
poročilo. - Glej priloge.)
Predlog zakona je zastopnik Izvršnega sveta obrazložil že pri prejšnji točki
dnevnega reda. Zato dajem zakonski predlog s spremembami, ki so vsklajene
med odbori v obravnavo. Kdo želi besedo. (K besedi se prijavi ljudski poslanec
Ivan Potrč.)
Ivan Potrč: Tovarišice in tovariši! Ni dolgo, ko je naša skupščina
začela razpravljati o višjem šolstvu ter je že tudi sprejela nekaj zakonov o ustanovitvi višjih šol, pri čemer bi omenil Maribor. Danes imamo znova pred seboj
več zakonov o ustanovitvi višjih šol. Gre za Višjo pomorsko šolo v Piranu, za
Visoko šolo za telesno kulturo v Ljubljani ter še za tri višje v Mariboru, za
agronomsko, za pravno in za stomatološko.
Tovarišice in tovariši! Ne bi rekel, da o nekaterih stvareh, pri tem mislim
prav na ustanavljanje teh višjih šol, pri nas premalo razpravljamo. Lahko bi
pa povedal, da o nekaterih med temi nikoli dovolj ne povemo. Zakoni, ki so
bili včeraj še problem, za katere včeraj še ni bilo pogojev in katere bi bilo
treba včeraj še pojasnjevati, so postali danes nujnost. V življenje jih kliče živa
potreba naše socialistične družbe. Prav težnja po socializiranju naše družbe je
bila tista sila, ki je začela razpravo o našem visokošolskem študiju ter terjala
spremembe in ki je prav tako začela razpravo o našem srednješolskem in osnovnošolskem študiju in tudi tu terjala spremembe in prilagoditev teh šol naši
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socialistični družbi. Ta težnja zahteva razen tega obravnavo in zakonskih sprememb pri takih ustanovah kot so to naše akademije.
Ne gre za to, da bi danes prepričevali, zakaj je potrebno višje šolstvo.
Nesmiselno je bilo diskutirati, ali so agronomske šole višje ali srednje potrebne,
ko je na dlani, da še dolga leta, kljub vsem naporom, ne bomo dobili dovolj
kmetijsko šolanega kadra in da si brez tega kadra ne moremo zamišljati tehnično
izpopolnjenega socialističnega kmetijstva.
Rad bi spregovoril o neki drugi, to je, da se tako izrazim, moralni strani
teh zakonov s področja šolstva, ki jih zadnje čase sprejemamo. Včasih je bilo
tako, da je mlad človek doštudiral in ga družba ni potrebovala. Danes smo pri
nas ustvariti takšne pogoje, da človeka potrebujemo, in ne samo, da ga potrebujemo, ampak potrebujemo izobraženega človeka. Ce je bilo včasih srednje,
predvsem pa višje, to je fakultetno šolanje še vedno nekakšen privilegij, da je
posameznik prišel do boljšega kruha, potem danes ustvarjamo takšne pogoje, da
družba terja izobraževanje in je višje strokovno izobraževanje postalo domala
dolžnost našega državljana. Šolanja niso več predvsem zato, da bi se posamezniku boljše godilo, ampak da bi se ustvarjali pogoji za boljše življenje vsej
družbi. Naša družba je bila torej prisiljena ustvarjati za našega delovnega človeka takšne oblike šolanja, da bi se mogel in da se bo mogel naš državljan stalno
izobraževati ter se strokovno izpopolnjevati, zlasti na delovnem mestu samem.
Živimo v času, — to je posebno čutiti v naši socialistični družbi — da bi jutri že
zaostajali, če bi ostali pri včerajšnjem znanju. Moralni uspeh naše socialistične
družbe je, da se naš državljan tega zaveda in da se џе nikoli ni toliko izobraževal,
pa najsi bo to mlad človek, ki se redno šola ali pa človek, ki si znanje na delovnem mestu izpopoljnjuje z izrednim študijem. Vsa ta šolanja in izobraževanja
je priklicala v življenje naša socialistična praksa in prav pri višjem šolstvu, ki je
hkrati prvostopenjski fakultetni študij, vidimo, da gre za človeka na delovnem
mestu ali za operativca. Prve višje šole, in sicer v Mariboru, so pokazale, da
zdaleč ni bilo mogoče zajeti v novih šolskih prostorih vseh, ki bi se hoteli vpisati
in študirati.
Ob ustanavljanju višjega šolstva izven našega ljubljanskega univerzitetnega
in akademskega središča pa je treba naglasiti še nekaj. Ne gre za to, da bi postal
Maribor ali kakšno drugo mesto pri nas, drugo univerzitetno mesto, čeprav bi
lahko kdaj govorili o Mariboru kot o našem malem univerzitetnem mestu, da se
tako izrazim. Gre pa za to, da se naše šolanje nekako decentralizira in da še
v kakšnem drugem našem mestu, ki je razen tega močno industrijsko središče,
nastane center, ki bo lahko, kar se izobraževanja tiče, samostojno živel in ki
bo moral, kar zadeva izobraževanje, samostojno živeti in hočeš nočeš tudi samostojno ali pa skupaj z univerzo reševati probleme učenja ali težave z učenjem,
probleme učnih kadrov ali težave z učnimi kadri.
Danes nas tepe, da univerzitetni kadri nimajo sebi ustreznega naraščaja,
predvsem pa ne naraščaja iz prakse. Prav ta novi naraščaj, učni kader iz prakse
ter razen tega nove oblike šolanja, ki jih je terjala in terja neposredna praksa,
bodo usposobili marsikak učni kader za univerzo in to kader, ki bo prišel iz
prakse ter bo prinesel na univerzo tudi sveži veter. Z ustanavljanjem višjih šol,
naj bo to v Mariboru ali v Piranu ali še kje drugje, bodo razen Ljubljane postajala, kar se izobraževanja tiče, tudi druga naša mesta, predvsem pa naša industrijska središča samostojnejša. Ob vseh teh šolah pa bodo ta mesta mogla
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vse bolj in bolj samostojno kulturno živeti in zmogla več prispevati h kulturni
ravni naše celotne domovine. Pri tem mislim tudi na Ljubljano.
Iz omenjenih razlogov bom glasoval za sprejetje zakonov o višjem šolstvu
v drugih naših središčih.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Zeli še kdo besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Davorin Ferligoj.)
Davorin Ferligoj: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Ko obravnava naša skupščina predlog zakona o ustanovitvi Višje pomorske šole v Piranu,
izkoriščam to priložnost, da prikazem v zvezi s to ustanovitvijo nekaj problemov
našega pomorstva.
Naša trgovinska mornarica je v zadnjih lotih napravila izredno hiter vzpon,
katerega je v glavnem pripisati močnemu povečanju naših ladjedelniških zmogljivosti, v manjši meri pa ugodnim pogojem pri nakupu ladij v tujini, ki so že
dve leti, odkar traja kriza na mednarodnem pomorskem tržišču, izredno poceni.
Naša trgovinska mornarica se bo v razdobju od 1961—1965. leta še bolj povečala
in pomladila. Od približno 600 000 bruto registrskih ton, kolikor jih je imela
naša trgovska mornarica konec 1959. leta, se bo tonaža do konca petletnega
plana povečala za skoraj milijon ton.
Naša »Splošna plovba« je v šestih letih svojega obstoja naredila velik korak
naprej in je danes eno največjih jugoslovanskih pojnorskih podjetij. S svojimi
ladjami dolge plovbe, katerih'ima danes že 15 z okrog 130 000 tonami nosilnosti,
opravlja to podjetje prosto plovbo po vseh morjih sveta, poleg tega pa vzdržuje
tudi redno mesečno ekspresno linijo iz Kopra v New York. Tej floti bo med
petletnim planom dodanih še nadaljnjih deset ladij, medtem ko bodo tri šle
med staro železo. Podjetje bo tedaj imelo nad 200 000 ton nosilnosti ladij dolge
plovbe s povprečno starostjo pet let. Takšna tonaža in ladje tolikšne vrednosti
zahtevajo dober in strokoven kader. Ta kader pa naj vzgoji nova pomorska šola.
o kateri danes razpravljamo.
Nepričakovano velik vzpon jugoslovanske trgovske modnarice, ustanavljanje novih podjetij, predvsem pa nepravilna kadrovska politika pomorskih
podjetij pred decentralizacijo, ki je bila izvršena jeseni 1955. leta, so v tej naši
gospodarski dejavnosti povzročilf pomanjkanje visokokvalificiranih kadrov. To
pomanjkanje je delno posledica tudi pomoči, ki jo s temi kadri nudimo prijateljskim državam, kot Indoneziji, Združeni arabski republiki, Sudanu in drugim
ter zaradi odhoda številnih kapitanov dolge plovbe in strojnikov I. razreda na
tuje ladje zaradi boljših materialnih pogojev. Eden najvažnejših vzrokov za to
pomanjkanje pa je sprememba sistema izobraževanja visokokvalificiranih pomorskih oficirjev, ki je nastala ob osnovanju prve visoke pomorske šole na Reki.
Z ustanovitvijo te šole so morali mladi oficirji navtične ali strojne stroke ponovno za dve leti v šolske klopi. Učni program je bil težak, štipendije za te —
povečini že poročene može — preskromne, razen tega pa so še dolgoletne akcije
samih pomorščakov in tudi nekaterih strokovnjakov iz uprav pohorskih podjetij, da naj se višja pomorska šola ukine, prispevale k slabemu vpisu na to
šolo in k slabemu dotoku novih visokokvalificiranih pomorščakov.
Cim so prenehale polemike okoli te šole in je bilo jasno, da je ta sistem
šolanja v skladu s potrebami naše trgovske mornarice in v skladu z našim
splošnim šolskim sistemom, se je pokazala nujna potreba po ustanavljanju
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novih takšnih šol. Razen na Reki obstajajo višje pomorske šole še v Dubrovniku,
Splitu in Kotoru, v jeseni pa bo začela s svojim delom tudi šola v Piranu, kolikor
bo to sprejela naša skupščina.
Po podatkih združenja pomorskega brodarstva Jugoslavije, je naše pomorstvo ob koncu lanskega leta potrebovalo 92 kapitanov dolge plovbe, 72
strojnikov I. razreda in 20 radiotelegrafistov I. razreda. To so samo kadri,
ki so primanjkovali izključno pomorskim podjetjem za zaposlitev na ladjah.
Potrebe po takem kadru pa so še veliko večje: potrebuje ga pomorska upravna
oblast s svojimi področnimi luškimi kapetanijami; Uprava pristanišča Koper
bo potrebovala deset in tudi več strokovnjakov z višjo pomorsko izobrazbo;
kadre potrebuje Splošna plovba za svoj administrativni aparat; potrebujejo jih
pomorske agencije, ribiška podjetja in mnoge večje gospodarske organizacije,
ki se ukvarjajo z uvozom in izvozom. Naše pomorske strokovnjake bodo še v
prihodnje potrebovale tudi tiste naše prijateljske države, ki so se komaj osvobodile kolonialnega jarma in ki gradijo svoje trgovske mornarice, organizirajo
pomorske uprave itd. Strokovnjaki strojne stroke se bodo lahko zaposlili tudi v
ladjedelnicah, elektrarnah in pinogih podjetjih kovinske stroke.
Toda teh strokovnjakov bo primanjkovalo še vrsto let in vse dotlej, dokler
nova Višja pomorska šola v Piranu ne bo redno dajala našemu pomorskemu
gospodarstvu letno vsaj 20 do 30 absolventov.
Te potrebe se tudi v prihodnje ne bodo zmanjšale, ker moramo pričakovati,
da bo zaradi rastočega standarda in vse večje možnosti zaposlitve na suhem,
odtok teh kadrov iz pomorstva v druge veje gospodarstva vsak dan večji.
Po našem sedanjem šolskem sistemu v pomorstvu se osnovni kadri za
plovbo rekrutirajo iz srednjih pomorskih šol, ki jih imamo vzdolž naše obale
6, od teh eno tudi v Piranu. Piranska srednja šola je bila ustanovljena pred
13 leti in je do danes dala našemu pomorstvu že preko 200 absolventov, ki
plovejo na naših ladjah, delajo v naših podjetjih in katerih dober del tvori
večino oficirskega kadra »Splošne plovbe«. Vsi ti mladi pomorščaki so
večinoma zelo dobri strokovnjaki, v ponos svoji šoli in poroštvo za solidno
strokovno vodstvo naših ladij. Piranska srednja pomorska šola ima za razloček
od drugih sličnih šol tudi oddelek za ladjedelništvo, ki bo dajal srednje strokovne kadre naši piranski ladjedelnici in tudi drugim.
Z rastjo našega pomorstva »Splošne plovbe«, koprske luke, ladjedelnice in
z rastjo zavesti, da imamo tudi mi del morja, pa raste tudi interes naše .mladine
za pomorske poklice, kar najboljše dokazujejo prijavo 150 dijakov, ki so se letos
želeli vpisati na razne oddelke Srednje pomorske šole v Piranu. Mnogi bodo
morali biti odklonjeni, ker zaradi izredno tesnih prostorov ne bo sprejetih več
kot po 20 dijakov za vsak oddelek. Gradnja nove šolske stavbe je sicer že zagotovljena, vendar bodo potrebni skrajni napori, da se zagotove potrebna sredslva
za njeno čimprejšnjo izgraditev, da bo lahko sprejela zadostno število dijakov
v navtični, strojni in ladjedclniški oddelek.
Absolventi srednjih šol, ko končajo določeno prakso v plovbi, lahko opravijo
izpite za poročnike dolge plovbe, kapitane obalne plovbe, strojnike II. in III.
klase in ostanejo v teh poklicih. Če pa želijo pluti na dolgi plovbi, morajo po
predpisani oficirski praksi z višjo pomorsko šolo.
Pomorščake s srednjo izobrazbo potrebuje predvsem obalna plovba, ki je
tudi velikega pomena za pomorsko gospodarstvo našega okraja. Te male obalne
tovorne ladje prevažajo razne materiale na krajših relacijah, v bližnji prihod-
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nosli pa bodo prevzele važno nalogo dovoza manjših količin tovora do koprske
luke ali odvoza iz te luke v druge manjše kraje ob naši obali. Tej svoji dejavnosti posveča »Splošna plovba« posebno pozornost, saj se v prihodnjem petletnem načrtu predvideva izgraditev desetih ladij male tonaže s skupno 4500 ton
nosilnosti.
Te kadre bomo potrebovali tudi v našem obalnem potniškem prometu,
kakor tudi v pomorsko-turističnih dejavnostih. Te dejavnosti so zaenkrat še
zelo skromne, zaradi pomanjkanja pripravnih plovnih enot, vendar bomo morali
kmalu tudi na tem področju pokazati za to več aktivnosti.
Ko že govorimo o pomorskem šolstvu, bi rad poudaril, da je ves sistem
tega šolstva nekoliko zastarel. Sedanji predpisi ne dajejo možnosti zaposlitve
oficirskih kandidatov na ladjah nikomur, razen absolventom srednjih pomorskih
šol. Marsikdo bi se morda tudi pozneje odločil za pomorski poklic, vendar to
do danes ni bilo mogoče. Prav posebno važno bi bilo dovoliti službovanje v
svojstvu asistenta strojnika absolventom srednjih tehničnih šol strojne smeri,
ki bi brez težav lahko obvladali specifičnost ladijskih strojnih kompleksov in
z določeno prakso in s študijem na višji pomorski šoli to svoje znanje tudi
izpopolnili. V tem smislu bo treba vnesti tudi v pomorski šolski sistem novega
duha kot je to že storjeno pri mnogih drugih šolskih panogah.
Naš socialistični pomorščak mora biti v prvi vrsti dober strokovnjak, ne
manj pa dober državljan in zaveden socialistični graditelj, ker ga njegov poklic
stalno vodi v tuje dežele, med tuje ljudi, ki v tem pomorščaku gledajo nas in
našo državo. Zato je še prav posebno važno, da posvetimo vzgoji teh ljudi vso
možno pozornost in da z zadostnim številom teh kadrov omogočimo tudi potrebno izbiro tako, da bodo na naših novih, dragih in lepih ladjah tudi naši
najboljši mladinci in pomorščaki.
Zato predlagam, da Ljudska skupščina LRS sprejme zakon o ustanovitvi
Višje pomorske šole v Piranu.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Ker so odbori pri tej točki dnevnega
reda sprejeli načelno stališče o vseh zakonskih predlogih za višje šole, je tovariš
Davorin Fcrligoj obrazložil svoje stališče k predlogu zakona o Višji pomorski
šoli. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, prehajamo na glasovanje
o predlogu zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru.
Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam.
da je Republiški zbor sprejel zakon o Višji agronomski šoli v Mariboru.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Višji stomatološki Soli v Mariboru.
Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Stane Ravljen
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za zdravstvo in socialno politiko, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za zdravstvo in socialno politiko ljudski poslanec Jože
G 1 o b a č n i k prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odboi-a za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Franc
Bera prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
3
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Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Predstavnik Izvršnega sveta je predlog zakona" že obrazložil. Zato dajem
zakonski predlog s spremembami, ki so med odbori vsklajene, v razpravo.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem
obravnavo in prehajamo na glasovanje. ■
Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o Višji stomatološki šoli v
Mariboru.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Višji pravni šoli v Mariboru.
Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Stane Ravljen prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. (Poročevalec odbora z;a organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec
Nerino Gobbo prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Ker je Izvršni svet predlog zakona že obrazložil, dajem zakonski predlog
s spremembami in dopolnitvami, ki so med odbori vsklajene, v obravnavo. Kdo
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem obravnavo in
prehajamo na glasovanje.
Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti ?(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o Višji pravni šolj
v Mariboru.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Višji pomorski šoli v Piranu.
Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Stane Ravljen
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec
Stane Vrhovec prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Oblak prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Izvršni svet je predlog zakona že obrazložil in daje,m zakonski predlog
s spremembami in dopolnitvami, ki so med odbori vsklajene v obravnavo, Kdo
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje.
Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o Višji pomorski šoli v Piranu.
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih
dejavnosti.
Prosim poročevalca odbora za presveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za prosveto in kulturo ljudski poslanec Ivan Potrč prebere
odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Jože Marolt prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec
Martin Košir prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Belšak prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti?
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Izvršni
svet predlaga Ljudski skupščini LRS v razpravo zakon o skladu Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, ker meni, da je nadaljnji
obstoj tega republiškega sklada nujno potreben.
S svojim dosedanjim delom je namreč sklad omogočil vrsto kulturnih in
umetniških manifestacij doma in v tujini, ki bi jih z re'dnimi proračunskimi
sredstvi ne bilo mogoče organizirati ali vsaj ne v takšnem obsegu. Do ustanovitve sklada je prišlo na podlagi določb zveznega zakona o davku od dohodkov
od avtorskih pravic, ki je določal, da se ustanove skladi za pospeševanje kulturnih dejavnosti, v katere se vplača tisti del davka od dohodkov od vseh
avtorskih pravic, ki ostane po plačilu prispevka za socialno zavarovanje umetnikov. Ta sredstva se dele med republiški sklad, v katerega se plača najmanj
75 0/o tako formiranih sredstev, in med zvezni sklad, v katerega se plača največ
25 "/o teh sredstev. Zvezni izvršni svet je bil po zakonu pooblaščen, da določi
za vsako leto ta odstotek. Ta odstotek je ves čas ostal tak kot je bil predviden
v samem zakonu kot maksimalni oziroma kot jninimalni odstotek za zvezni
oziroma republiški sklad.
Za katere namene se lahko trosijo sredstva zveznega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, je določil že zvezni zakon, in sicer za medrepubliške
in mednarodne kulturne in znanstvene manifestacije, za pospeševanje umetniških dejavnosti vseh umetnostnih strok in za druge potrebe splošnega pomena.
Republiški zakoni pa naj bi predpisali, za katere kulturne dejavnosti se lahko
porabijo sredstva republiških skladov ter tudi način gospodarjenja z republiškimi skladi. Za poslovanje sklada in za nadzorstvo nad njim veljajo zdaj
določbe zakona o proračunih in finansiranju samostojnih zavodov.
Sklad Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti je
bil ustanovljen z zakonom, ki ga je naša skupščina sprejela leta 1957 in ki je
točneje določal vse to kar mu je naložil zvezni zakon. V letu 1958, torej v
prvem letu obstoja, je sklad razpolagal s sorazmerno nizkimi sredstvi. Za
kulturne manifestacije v republiki je bilo tedaj uporabljenih 2 600 000, za kulturne manifestacije v drugih republikah 2 500 000 in za kulturne manifestacije
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v tujini 3 900 ОбО. V letu 1959 so bila porabljena sredstva v skupni višini
12 500 000. Realizacija dohodkov sklada pa je bila v letih 1958 in 1959 znatno
višja, kot je bila po predračunu predvidena. Za tekoče proračunsko leto pa so
bila po predračunu sklada, ki je bil sprejet kot priloga republiškega proračuna,
že porazdeljena sredstva v višini 17 500 000, medtem ko je ostalo 33 800 000 še
nerazporejenih sredstev.
S temi nerazporejenimi sredstvi pa lahko upravni organ sklada razpolaga
le po poprejšnji odobritvi Izvršnega sveta. Izvršni svet je o predlogu upravnega
odbora razpravljal in dal pristanek za dodatno trošenje nerazporejenih sredstev
do višine 27 500 000 tako, da bo v tekočem letu uporabljenih za te namene skupno
45 000 000. S temi nerazporejenimi sredstvi je bilo gospodarjeno na podlagi
predloga upravnega odbora in v skladu s pooblastilom zakona o proračunu. Ta
sredstva morda niso visoka, vendar pomenijo " 'stveno oporo in podporo za
vrsto kulturnih in znanstvenih manifestacij, do katerih bi sicer ne moglo priti,
če bi bile navezane zgoj na dotacijo rednih proračunov republike, okrajev in
občin, ki so že tako preobremenjeni.
Po 1. točki 17. poglavja zveznega družbenega plana za leto 1960 so prenehale veljati vse določbe zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, ki nalagajo republikam, okrajem in občinam obvezno ustanovitev skladov. Tako je
prenehala tudi obveznost zveznega zakona o davku od dohodkov od avtorskih
pravic, ki je nalagala obvezno ustanovitev republiških skladov za pospeševanje
kulturnih dejavnosti. Po 2. točki odloka Zveznega izvršnega sveta pa lahko
polfticno-teritorialne enote odločijo s svojimi predpisi ali naj posamezni skladi
še naprej ostanejo za namene in potrebe, zaradi katerih so bili ustanovljeni.
Gre torej za presojo naše ljudske skupščine ali ima za potrebno, da bi ostal še
naprej republiški sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Načelno je sicer naša ljudska skupščina že o tem odločila, ko je hkrati z
republiškim proračunom za leto 1960 kot prilogo proračuna sprejela tudi predračun tega sklada. Izvršni svet kot predlagatelj meni, da še vedno obstoje razlogi
za nadaljnji obstoj republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Ti razlogi so najbolj vidni iz nekaterih podatkov o delu sklada, iz potreb, ki jih
je ugotovil odbor sklada pri svojem delu in iz ugotovitve, da obstoji potreba
po določeni republiški kulturni politiki, ki je zlasti nujna zaradi decentralizacije
na področju kulture in prosvete. Ker je Jugoslavija federacija nacij, je treba,
da republike skrbe za razvoj nacionalnega jezika in nacionalne kulture sploh
s sredstvi, ki bodo omogočala skladen razvoj kulture, umetnosti in znanosti
z drugimi področji našega gospodarskega in političnega življenja. Sredstva za
te namene morajo biti torej nekje zagotovljena in najbolj normalno je, da so
to tista sredstva, ki se namensko formirajo v okviru sedanjega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Načelo sklada je bilo, da je podpiral pomejnbne kulturne manifestacije
doma in slovenske v tujini ter pospeševal vse vrste umetniške dejavnosti, zlasti
pa književnosti, likovno umetnost ter glasbo. Sredstva sklada pa se niso uporabljala za redne ali izredne nagrade, za redno delo društev, ustanov, založb itd.,
ampak le za izredne umetniške prireditve in za kulturne dejavnosti nacionalnega pomena.
Upravni odbor skla,da je opravljal svoje delo z veliko odgovornostjo ter
skrbel zlasti za to, da so bile kulturne in znanstvene manifestacije, za katere
je dal podporo, resnično kvalitetne in reprezentativne ter so tudi sami prire-
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ditelji dali polno zagotovilo skrbnega gospodarjenja z odobrenimi sredstvi.
Upravni odbor je vztrajno zahteval, da morajo sami koristniki prispevati glavni
del stroškov in da naj bo podpora sklada zgolj dopolnilo. Zlasti je važno to
načelo povsod tam, kjer sodeluje s svojimi sredstvi tudi zvezni sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Zvezni sklad daje namreč podporo za pomembnejše
kulturne in znanstvene manifestacije le pod pogojem, da neposredni koristniki
prispevajo večino stroškov, zvezanih s posafnezno takšno manifestacijo in da
je prispevek republike oziroma republiškega sklada za pospeševanje kulturnih
dejavnosti enak prispevku iz zveznega sklada.
Leta 1959 se je povečal avtorski davek od 4 0/o na 110/o in so se tako
sredstva bistveno povečala. Zato bo mogoče letos izpeljati več pomembnih
kulturnih in znanstvenih manifestacij, za katere bi sicer bilo vprašanje, kje
najti potrebna sredstva. Prav tako se je pokazalo, da bo treba podpreti pomembnejše raziskovalne in znanstvene akcije ter manifestacije, ki jih zdaj
nismo mogli uresničiti, ker ni bilo potrebnih sredstev. Sredstva sklada so se
enako trošila za profesionalne kot amaterske kulturne in umetniške manifestacije ter je bilo pri tem edino vodilo kvaliteta in pomembnost posamezne
prireditve. Tako je bila zagotovljena že do zdaj vrsta gostovanj naših poklicnih
gledališč po tistih okrajih republike, ki takšne dejavnosti nimajo, kakor tudi
sodelovanje slovenskih gledališč -na »Sterijinem pozorju«, ki pomeni osrednje
srečanje vseh jugoslovanskih profesionalnih gledališč. Omogočeno pa je bilo
gostovanje gledališč in gledaliških skupin tudi iz drugih republik in iz tujine.
Sklad je podprl mladinski pevski festival v Celju, revijo amaterskih gledaliških skupin v Kopru in na Hvaru — govorim namreč o vsem kar bo še med
letom —, vrsto likovnih razstav in zadevno dejavnost v galeriji, razstavo srbskih
srednjeveških fresk v Ljubljani in Mariboru, Ljubljanski festival, Primorske
prireditve, proslavo stoletnice naše gledališke umetnosti, medsebojna gostovanja ob tej priložnosti in slavnostne publikacije, vrsto razstav in podobno. Se
posebno pozornost je sklad posvečal slovenskim kulturnim manifestacijam v
zamejstvu in tujini, posebno propagandi slovenske književnosti v tujini, razstavi
situlske umetnosti ter omogočil gostovanja naših gledališč, pevskih zborov in
drugih kulturnih ansamblov tako pri naših manjšinah, kakor tudi drugod v
tujini. Dokazov je torej več kot dovolj o koristnosti sklada in o potrebi, da
obstaja.
Iz prošenj, ki jih je prejel upravni odbor sklada, je razvidno, da bodo te
potrebe v prihodnje še večje in da je zato potrebno, da sklad obstaja Se naprej.
To bo tem laže, ker bodo sredstva sklada v prihodnje višja, kakor so bila do
zdaj in to deloma zaradi vse bolj rastoče kulturne dejavnosti, deloma zaradi
dejanskega zviševanja avtorskih honorarjev, pa tudi zato, ker je bil s 1. januarjem 1960 davek od avtorskih honorarjev zvišan od 11% na 13 0/o.
Prispevek zveznega sklada za gostovanje naših ansamblov drugod oziroma
drugih pri nas bo znašal v letošnjem letu 8 600 000, pri čemer je 7 milijonov
vezanih na enako participacijo iz republiškega sklada. Skupna vsota 45 milijonov bo na podlagi stroge ocene, tako glede potreb kot tudi možnosti, za leto
1960 razdeljena takole: za medrepubliške kulturne stike 51 0/o; za slovenske
kulturne manifestacije v tujini 28 %; za slovenske kulturne manifestacije v LRS
15 Vo; za tuje umetniške nastope v LRS 8 %.
Ce bodo vse prireditve, ki so bile planirane in za katere je sklad v načelu
že odobril, da bo delno prispeval k njihovi uresničitvi, tudi izvedene, bo ostalo
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v rezervi sklada približno še 7 milijonov, kar bi bila tudi prva rezerva, ki jo
zakon predvideva.
Podrobnosti, ki jih prinaša novi zakon, so glede na sedanje stanje te-le:
Sklad ima kot pravna oseba svoj upravni odbor, katerega predsednik je odredbodajalec. Dosedanja praksa, da se sredstva sklada ne smejo trositi za investicije,
za financiranje rednega delovanja kulturnih zavodov ter za štipendije ali drugačne podpore posameznikom, je v zakonu izrecno poudarjena. V prihodnjo bo
poslovanje sklada lahko bolj načrtno, ker bo sklad moral imeti predpisano
rezervo, ki mu bo omogočala redno planiranje izdatkov. Vse drugo je razvidno
iz zakonskega predloga in iz pismene obrazložitve, na katero se v celoti sklicujem.
Ker bi morali iskati sredstva za kritje potreb, ki jih zdaj daje sklad za
pospeševanje kulturnih dejavnosti v okviru že tako preobremenjenih administrativnih proračunov, je predlagal Izvršni svet, da Ljudska skupščina sprejme
zakon o skladu LRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti. S spremembami, ki
jih predlagajo skupščinski odbori, se Izvršni svet strinja.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Predlog zakona o skladu LR Slovenije
za pospeševanje kulturnih dejavnosti dajem s spremembajni, ki so bile med
odbori vsklajene, v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem
obravnavo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Jo kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o skladu LR Slovenije
za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Predlog zakona je obravnaval tudi Zbor
proizvajalcev in ga je sprejel v enakem besedilu.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o skladu LRS za pospeševanje založništva.
Prosim poročevalca odbora za presveto in kulturo, da da poročilo. (Poročevalec odbora za prosvoto in kulturo ljudski poslanec Ivan Potrč prebere
odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Jože Marolt prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Stane
B r e č k o prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Franc Treven prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Zeli morda predstavnik
Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti?
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Sklad
Ljudske republike Slovenije za pospeševanje založništva je bil ustanovljen na
podlagi določbe zveznega temeljnega zakona o založniških podjetjih in zavodih,
ki je takšno obveznost naložil republikam. Iz istih pravnih razlogov, ki sem jih
omenil že pri prejšnjem zakonu, je potrebno, da se tudi določbe tega našega
dosedanjega republiškega zakona prilagode novim predpisom. Ponovno je treba
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določiti ali naj v prihodnje še obstaja poseben republiški sklad za pospeševanje
založništva ali ne. Tudi predračun tega sklada je bil za leto 1960 sprejet kot
priloga republiškega proračuna in je skupščina v tem primeru že dala svoj
pristanek.
Dovolite mi, da vas nekoliko seznanim z nekaterimi stališči, ki jih skuša
uveljaviti sklad zato, da bi naša založniška dejavnost šla po boljši poti kot je
hodila do zdaj.
Izvršni svet je mnenja, da je obstoj tega sklada potreben in bi imelo za
založniško dejavnost v naši republiki negativne posledice, če bi sklad prenehal
obstajati. Res je sicer, da so se že pred pričetkom delovanja sklada za pospeševanje založništva dajala vsako leto založniškim podjetjem posebna sredstva za
izdajo številnih publikacij in se tudi danes mora, poleg sredstev, ki jih daje
sklad, podpirati izdaja določenih publikacij še iz drugih virov. Vendar je sklad
iz leta v leto povečal svoja sredstva in tako v vedno večji meri razbremenjeval
administrativne proračune. To najbolj osvetljujejo številke, ki kažejo, da je
sklad za pospeševanje založništva razpolagal v letu 1957 vsega skupaj z 59 milijoni, v letu 1958 s 76 milijoni in v letu 1959 s 109 milijoni. Letos pa bo zaradi
naknadne odobritve porabe nerazporejenih sredstev porabljenih za pospeševanje
naše založniške dejavnosti 172 milijonov.
O delu sklada za pospeševanje založništva je Svet za kulturo in presveto
LRS, pri katerem obstaja ta sklad, ponovno podrobno razpravljal in skušal najti
najboljši način za pozitiven vpliv na založniške programe raznih založb. Prav
tako je tudi Izvršni svet razpravljal, o tem skladu, ker je menil, da je treba
vprašanje založniške politike aktivneje spremljati in uspešneje uveljavljati politiko sklada. Politika sklada bi se morala odraziti predvsem v tem, da bi sklad
ne samo obravnaval vse primere, katere bi mu predložile založbe, ampak da bi
tudi sam vplival na to, da bi z višjimi dotacijami za družbeno pojnembnejse
publikacije in z razpisovanjem natečajev jasneje pokazal založbam, za katera
knjižna dela obstaja poseben družbeni interes. Takšno aktivnejše delo in globlje
poseganje v založniško dejavnost je skladu uspelo le do neke mere, ker so
namreč založniška podjetja često preveč gledala na komercialni uspeh in so se
že pri predlaganju prošenj za dotacije iz tega sklada oziroma pri svojih založniških programih odločala za takšna dela, ki so zagotavljala večji komercialni
uspeh in manj za takšna dela, ki so družbeno sicer pomembnejša. Vplivanje
preko natečajev pa se bo pokazalo šele v prihodnje, ker je sklad šele pričel na
takšen način vplivati na založniško dejavnost in na založniške programe.
Upravnemu odboru sklada so bile dane smernice deloma že v uredbi, v
kateri je bilo točno določeno, katere kategorije literature lahko dobijo subvencijo iz sredstev sklada, še podrobnejše smernice pa so bile dane ob razpravah
o delu sklada. Ugotovljeno je bilo, da je na splošno naša knjiga predraga in to
predvsem zaradi svoje bogate opreme in da so založbe premalo storile za to.
da bi bile knjige cenejše in zato dostopnejše širšemu krogu. Knjižni programi
založb so podcenjevali določene kategorije literature, kar je bilo najočitneje
pri politični, ideološki ter pri znanstveni, poljudnoznanstveni in strokovni literaturi. Tudi vprašanje učbenikov so založbe gledalo bolj s stališča, da tiskajo
enostavne učbenike z velikimi nakladami, dočim so bili učbeniki za univerzo
in strokovne šole zapostavljeni in je bil takšen tisk dražji deloma zaradi komplicirane snovi, ki so jo. obdelovali, deloma pa zaradi naklade, ki je bila često
skromnejša. Pri učbenikih je treba posebej opozoriti na to, da ima glavno skrb
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za kvaliteto in za trajanje veljavnosti učbenikov predvsem Svet za šolstvo
LRS, ki je v tej smeri že tudi storil nekatere energične ukrepe, da se bo doba
veljavnosti učbenikov podaljšala in preprečila česta menjava učbenikov z novimi, ki niso bistveno izpopolnjeni.
Najtesnejše sodelovanje upravnega odbora sklada s Svetom za šolstvo LRS,
s katerim je popolnoma soglašal glede vseh stališč, je v zadnjem času že dalo
pozitivne rezultate in se je stanje na te,m področju bistveno izboljšalo. V skladu
z načelom, da je treba podpreti predvsem tisk družbeno pomembnejših del, je
sklad prenehal s prejšno prakso, ko je često subvencioniral preveliko število
publikacij s sorazmerno majhnimi zneski. V zadnjem času podpira sklad predvsem izdajo takšnih publikacij, po katerih se kaže nujna potreba v našem
javnem življenju. Seveda so tu nastopile določene težave, zlasti pri nekaterih
strokovnih društvih in organizacijah, ki so bile v glavnem orientirane na subvencijo sklada in ne na razširjenost svojih glasil. Sklad je vpeljal v svoje delo
Se nov kriterij, ki naj bo jasno opozorilo založbam, da bo publikacije, ki bodo
dosegle poseben uspeh, izdatneje podprl, kakor pa tiste, ki ne bodo dosegle
pomembnejšega uspeha pri bralcih. Upravni odbor je prav tako razpravljal
o tem, da bi bilo treba z odkupom subvencioniranih knjig, ki jih imajo založbe
na zalogi, pospešiti njihov vpliv na bralce, ker bi tako odkupljene knjige bile
razdeljene povsod tam, kjer bi se pokazalo, da jih ni dovolj v projnetu ali kjer
bi bil vpliv takšnih publikacij posebno nujen in potreben.
Določene težave, ki nastopajo zaradi tega, ker skušajo nekatere založbe iz
sklada dobiti nesorazmerno velik del za kritje režije svojega poslovanja, bo
sklad premostil tako, da bo objektiviziral zahtevke založb in jih priznaval samo
v mejah dejanskih nujnosti.
2e razdelitev sredstev za tekoče leto po kategorijah, kot jih navaja zakon,
kaže, da je sklad upošteval vse omenjene smernice in da se trudi, da bi bilo
njegovo delo čim uspešnejše ter da bi s svojimi stališči in intervencijo čim
aktivneje posegal v pravilno usmerjanje programa založniških podjetij. Plan
sklada predvideva po posameznih kategorijah za leto 1960 naslednje subvencije: za politično in ideološko literaturo 55 milijonov, za znanstveno, strokovno
in poljudnoznanstveno literaturo 59 milijonov, za učbenike 20 milijonov, za
mladinsko literaturo 19 milijonov, za tujo in domačo klasično leposlovje 9 milijonov, za glasbene, likovne in druge umetniške publikacije 8 milijonov.
Univerza pa je dobila še posebna sredstva za učbenike in skripta, in sicer
v višini 25 milijonov, kar bo moralo biti v prihodnje zaradi zanemarjenja tega
področja več ali manj stalna postavka v višini, ki bo najbolj ustrezala potrebam
univerze in zmogljivosti sklada, ki ie za enkrat navezan \e na sredstva, ki. so
predvidena v temeljnem zakonu o založniških podjetjih in založniških zavodih.
Čeprav bo torej sklad po svojih močeh skušal vplivati na pravilno usmeritev programov založb, bo to lahko opravljal uspešno le, če bodo tudi vodstva
založb in predvsem založniški sveti gledali na svojo založniško dejavnost kot
na del naše splošne politike. Zato je treba strožjih kriterijev pri sestavljanju
založniških programov. Dolžnost sklada za pospeševanje založništva pa je, da
bo v čim večji meri, seveda v skladu s svojimi možnostmi, podpiral izdajanje
publikacij, ki bodo pospeševale naš družbeni razvoj, dvigale znanje in bogatile
kulturno rast našega delovnega človeka.
Spremembe, ki jih prinaša zakon glede poslovanja sklada, so enake, kot
so bile omenjene že pri prejšnjem zakonu. Sklad je pravna oseba, ustanoviteljske
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pravice nasproti skladu izvršuje Izvršni svet, v upravnem odboru pa so zastopani organi organizacij, ki so neposredno zainteresirane na založniški dejavnosti v naši republiki. V sklad se stekajo po zveznih predpisih prispevki, ki jih
morajo plačati v sklad založniška podjetja, zdaj v višini 50 0/o tistih družbenih
dajatev, ki bi jih morala plačevati federaciji, pa se jim je ta odpovedala v korist
republiškega sklada za pospeševanje založništva. Dalje denarne kazni, ki jih
morajo plačevati založniška podjetja in založniški zavodi, če izdajo publikacijo,
s katero se založniški svet ni strinjal ter premoženjske koristi, ki se v takšnem
primeru odvzamejo založniškemu podjetju oziroma zavodu.
Kategorije subvencioniranih publikacij so ostale praktično iste kot do zdaj,
vendar je dan poseben poudarek družbeno pomembnejšim publikacijam. Vse
druge določbe so povsem enake prejšnjemu zakonu.
Ker je torej obstoj tega zakona potreben, predlagam v imenu Izvršnega
sveta, da ga Ljudska skupščina sprejme.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Dajem predlog zakona v obravnavo.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o skladu LR Slovenije
za pospeševanje založništva. Predlog zakona je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev in ga je sprejel v enakem besedilu.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LRS
(republiškega proračuna) za leto 1959.
Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za proračun ljudski poslanec Alojz L i b n i k prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Božič prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Želi predstavnik Izvršnega sveta predlog zakona obrazložiti?
Matija Maležič: Tčvariši in tovarišice! Zaključek leta 1959 nam
pokaže, da se je proračunska potrošnja povečala nasproti letu 1958 za 14 0/o.
To velja za republiški proračn kot za proračune okrajnih in občinskih ljudskih
odborov. Ce ob tej ugotovitvi primerjamo proračunsko potrošnjo z narodnim
dohodkom, vidimo, da se je povečal celotni narodni dohodek v Sloveniji od
leta 1957 do 1959 za 27 0/o. Proračunska potrošnja pa se je v tem času povečala
za 36 %. Proračunska potrošnja samega republiškega proračuna se je dvignila
od leta 1957 za 49 %, v proračunih okrajev in občin pa za 17 %. Ob tej primerjavi lahko ugotovimo, da se pri nas proračunska potrošnja dviga še vedno hitreje
kot narodni dohodek. Ta vzpon je bil leta 1958 nasproti 1957 večji od vzpona
v letu 1959 nasproti letu 1958. Republiški proračun je imel v letu 1959 okroglo
555 milijonov presežka. To vam je že znano, tako da ni presenečenja, saj smo
že v planu proračuna za leto 1960 predvidevali takšen rezultat in vnesli med
dohodke presežek iz leta 1959 v višini 576 milijonov. V predvidevanjih smo
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se torej zmotili za približno 21 milijonov, kar pomeni sorazmerno dobro ocenitev. Takšen je bil položaj glede republiškega proračuna.
Takšen položaj se pri presežku v letu 1959 ne kaže le v republiškem proračunu, arnpak tudi pri ljudskih odborih. To se kaže pri okrajnih ljudskih odborih v skupnem presežku 160 milijonov nasproti 2 milijonom v letu 1958, pri
večjem delu občin pa v presežku 426 milijonov nasproti 296 milijonom v letu
1958. Drugi del občin pa ima primanjkljaj 294 milijonov, ki ga je bilo v tem
letu izjemoma mogoče kriti na podlagi zveznega predpisa iz 6 % rezerve. Tako
vidimo, da so dosegli posamezni okrajni ljudski odbori v letu 1959 majhen
presežek, prav tako pa tudi večja polovica občin. Slabša polovica občin je
imela malenkosten primanjkljaj. Ta primanjkljaj bo seveda poravnan v
letu 1960.
V zvezi s tem menim, da je treba ob tej priložnosti spregovoriti nekaj besed
O zelo škodljivi politiki nekaterih občinskih ljudskih odborov. Pri mnogih
občinskih ljudskih odborih namreč še vedno vlada naziranje oziroma so mnogi
mnenja, da nov proračunski sistem v naslednjem letu ne bo funkcioniral tako,
kot je v letošnjem letu predvideno. Mnoge občine so namreč začele letos izvajati politiko večje proračunske potrošnje kot so pa proračunski dohodki.
Razumljivo je, da bodo morale take občine vse letošnje neplačane račune vnesti
v svoje proračune v naslednjem letu.
Mislim, da je prav, da takšne občine ponovno opozorimo, da gre presežena
letošnja potrošnja le v breme dohodkov naslednjega leta.
Glede uravnovešenosti jned dohodki in izdatki samega republiškega proračuna med letom 1959 ni bilo težav. Vse leto nismo rabili bančnih kreditov.
Medtem pa so takšne kredite še vedno rabili nekateri ljudski odbori, predvsem
še v prvi polovici leta. Pri pritekanju dohodkov v republiški proračun, je treba
omeniti, da so v prvem četrtletju pritekali dohodki v višini 22 % letne realizacije,
v zadnjem četrtletju pa v višini 31 0/o. To pomeni, da je bila dinamika pritekanja
dohodkov v zadnjem četrtletju 1959. leta visoka, dočim je v prvem delu leta
nizka. Zato, ker je takšno stanje bilo tudi pri ljudskih odborih, le-ti v prvi polovici leta niso mogli izvajati proračunske potrošnje brez bančnih kreditov. V
zvezi s tem je treba kritizirati mnoge gospodarske organizacije zaradi nediscipliniranega odvajanja proračunskih sredstev, kajti zadnje dni v letu 1959 so prispela tako visoka vplačila, da jih je bilo v banki mogoče knjigovodstveno sprovesti šele proti koncu januarja leta 1960. Takšno neažurno poravnavanje
družbenih obveznosti otežuje delo tako bankam kakor tudi proračunom.
Pri proračunskih dohodkih leta 1959 je treba o,meniti predvsem dve posebnosti. Prva posebnost je v proračunskem prispevku iz osebnega dohodka, ki je
bil realiziran čez 100 "/o, to je v višini 113 %. To preseganje je posledica predvsem
uvajanja nagrajevanja po učinku in s tem tudi izrazito dobrih uspehov v našem
gospodarstvu, tako da je ta dohodek vplival na že omenjeni finančni efekt proračuna v letu 1959.
Druga posebnost so kmečke dajatve. Plan dohodnine je bil konkretno
dosežen le z 82 %, dočim je bil plan doklad dosežen s 129 "/o. To je seveda posledica naše lanske politike, ki je povzročila, da se je plan dohodnine znižal
zaradi novih predpisov oziroma ukrepov. Zato smo predvidevali, da bodo ljudski
odbori namesto izpada dohodnine lahko predpisali več doklad. Končna izterjava
kmečkih dajatev je bila v letu 1959 za 21 0/o višja nasproti letu 1958. Proti
koncu leta 1959 je prišlo v zvezi s kmečkimi dokladami do tega, da so se nekateri
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ljudski odbori pritoževali, da je kmečka obdavčitev previsoko odmerjena in da
je ni mogoče realizirati. Intervencija okrajev je povzročila, da so se lotili akcije,
s katero naj bi ljudski odbori uredili vprašanje doklad s tem, da bi doklade
zniževali. Rezultat pa je bil negativen. Negativen je bil v tem sjnislu, da ljudski
odbori v globalu niso prejeli manj sredstev in jih tudi niso izterjali manj, ker
je šlo torej le za posamezne primere, kjer so bile potrebne spremembe. Dokaz
za to so tudi odpisi v letu 1959, ki so bili manjši kot leta 1958. To pa pomeni,
da lahko domnevamo, da zaskrbljenost, ki je nastala pri Jljudskih odborih
septembra 1959, na splošno ni bila utemeljena oziroma, da je bUa morda
utemeljena le v posameznih primerih.
Pri proračunskih izdatkih je bilo vkljub izkazanemu presežku, ki ga po
zakonu v letu 1959 nismo mogli koristiti, dovolj težav zaradi vrste novih potreb.
Naj navedem nekaj takšnih večjih potreb. Ureditev uslužbenskih prejemkov
je terjala dodatnih 43 milijonov, zvišanje honorarjev za univerzo zaradi reorganizacije študija skoraj 27 milijonov, potrebe notranje uprave novih 36 milijonov,
zvišanja regresa za dopuste, regresa za voznine učencev itd. 53 milijonov, vzdrževanje republiških zgradb 103 milijone itd. Za kritje teh primankljajev je bilo
med glavnimi prihranki 136 milijonov pri investicijah, predvsem pri zdravstvenih, ki jih v glavnem zaradi neizdelanih projektov ni bilo mogoče pričeti,
prihranek 118 milijonov na stroških za umobolne, ker je plačevanje teh stroškov
za socialne zavarovance prevzel Zavod za socialno zavarovanje in večji ali
manjši prihranki na vrsti postavk. Le s poostrenim varčevanjem je bilo jnogoče
realizirati nastale potrebe. Zato pa izkazuje zaključni račun toliko virmanov,
ki kažejo na to, kako se je iskal izhod. Ob tej priložnosti bi odgovoril odboru
za proračun, ki želi podrobnejše pojasnilo glede teh virmanov pri negospodarskih
investicijah.
V celoti gre v lanskem letu za virmane v višini 220 milijonov dinarjev.
Ti virmani so bili potrebni in koristni in so s formalne strani v redu, kajti
Izvršni svet je bil lani z 9. členom zakona o proračunu pooblaščen, da lahko
svobodno virmira zneske po potrebah na posameznih gradbiščih v skupnem
obsegu 950 milijonov dinarjev. Izvršni svet je to pooblastilo uporabil, kot je že
rečeno samo za 202 milijona. Med letom oziroma v sredini leta so se pokazale
potrebe po spremembah pri naslednjih ustanovah oziroma objektih. Ljudska
skupščina je ustvarila prihranek 25 milijonov dinarjev zaradi spremenjenih
dajatev federaciji. Pri sodni palači v Ljubljani, Mariboru in Celju je bilo prihranjenih 30 milijonov, pri naravoslovni fakulteti 15 milijonov, pri inštitutih
medicinske fakultete 16,5, pri kliniki TBC v Trnovem 11 milijonov, pri stomatološki kliniki 10 in tehniški kliniki 20; zdravstveni dom DSZNZ jo od predvidenih 80 milijonov lahko porabil samo 20 milijonov, ker so nastale nepredvidene ovire v zvezi z načrti; pri letališču Brnki in pri centralnem avtoparku
je ostalo neizkoriščenih 9,5 milijona dinarjev. Vsi ti prihanki oziroma vsa ta
sredstva, ki iz tehničnih razlogov zaradi pomanjkanja materiala, cementa, stekla,
zaradi premajhnih kapacitet gradbenih podjetij, niso .mogla biti lani porabljena,
so bila po drugi strani izredno dobrodošla za naslednje objekte, in sicer: pri
Onkološkem zavodu v višini 10 milijonov, pri Soli za srednji medicinski kader
v višini 16,5 milijona, pri opremi klinik 31 milijonov; za obsoteljsko železnico je
bila po pogodbi LR Slovenija dolžna doplačati še 41,5 milijona, investicijsko
vzdrževanje pa je porabilo dodatnih sredstev v višini 103 milijone. Pri investicijskem vzdrževanju gre v glavnem za poboljšanje pri posameznih koristnikih
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v skupnem znesku 60 milijonov, kajti že ob sprejetju proračuna smo se zavedali,
da je za investicijsko vzdrževanje predvidenih 150 milijonov premalo, po drugi
strani pa so se pokazale pri Izvršnem svetu oziroma pri Upravi zgradb nujne
potrebe v višini 38 .milijonov za adaptacijo zgradb in za dograditev garaž.
Ostanek 5 milijonov jo bil na razpolago Inštitutu za urbanizem za ureditev
poslovnih prostorov. S tem mislim, da je odboru za proračun dano pojasnilo
0 potrebnosti in koristnosti virmanov, ki jih jo lani Izvršni svet izvršil pri negospodarskih investicijah.
Pri proračunskih izdatkih naj še omenim, da smo nastavili v 1959 letu
450 novih uslužbencev. Kljub temu pa smo obdržali razmerje med osebnimi in
materialnimi izdatki približno na višini leta 1958. Leta 1958 so znašali pri ustanovah osebni izdatki 60 0/o proračuna, materialni pa 40 n/o. V letu 1959 pa so znašali osebni izdatki 58 %, materialni 42% . Pri samostojnih zavodih, od katerih
smo imeli v letu 1959 v proračunu le še bivše finančno samostojne zavode, je
treba omeniti pozitivno okoliščino, da so se proračunske dotacije tem zavodojn v
primerjavi z vsemi njihovimi izdatki v letu 1959 ponovno znižale. Leta 1957
so dotacije teh zavodov krilc še vedno 3,4 0/o njihovih izdatkov, v letu 1958 še
2,1%, lani pa le še 1,4%. To pomeni, da se samostojni zavodi finančno vse
bolj osamosvajajo in prihajajo v položaj, ko bodo dotacije le izjemen primer
pri zavodih, ki iz objektivnih vzrokov ne bodo mogli doseči dovolj lastnih
dohodkov ali pa kjer je družba zainteresirana na njihovem posebnem razvoju.
Upoštevajoč načelo, ki ga postavlja novi zakon o proračunih, nismo z
zaključkom leta 1959 nikakor posegali po presežkih teh zavodov, ampak smo
jih sporazumno z njimi porazdelili v njihove lastne sklade. Presežke izkazujejo,
kot predvideno, tudi republiški proračunski skladi in prikazuje zaključni račun
1 119 000 000 sredstev za prenos v leto 1960, medtem ko smo ob sprejemanju
plana predvideli samo okoli 986 milijonov. Tako je torej za 133 milijonov več
prenosa za leto 1960, kot smo pa planirali.
Na koncu naj še informiram zbor o zadolženosti republiškega proračuna.
Konec leta 1959 je stanje naslednje: Vsa republiška proračunska posojila znašajo
7558 milijonov, od tega odpade na financiranje gospodarskih investicij 3978
milijonov, na gradnjo stanovanjskih hiš 1619 milijonov, na kritje proračunskega
primanjkljaja iz 1956. leta 480 milijonov ter za gospodarstvo 1491 milijonov,
kjer gre skoro v celoti za hidrocentralo Vuhred. Seveda ta zadolžitev ne pomeni,
da je treba vrniti sredstva v kratkem, ker so nekatera posojila dana tudi na
20 30 in še več let, tako da so letne anuitete, ki jih plačujemo iz proračuna,
razmeroma nizke in so bile v letu 1959 konkretno 290 milijonov.
S tem sodim, da je podana glavna karakteristika in problematika k republiškemu zaključnemu računu in prosim, da ga zbor potrdi.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: V obravnavo dajem predlog zakona
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1959. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem
predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam,
da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1959.
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Predlog zakona je obravnaval tudi Zbor proizvajalcev in ga je sprejel v enakem
besedilu.
Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Miran Cvenk prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Božič prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Izvršni svet je predlog odloka pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti.
Matija M a 1 e ž i č : Po splošnih načelih družbenega plana za leto 1959
naj bi bila sredstva republiškega investicijskega sklada v prvi vrsti regulativ
skladnejšega gospodarskega razvoja, glede perspektivnega plana, in to predvsem pri negospodarskih investicijah za pospešen razvoj družbenega standarda,
zlasti na področju zdravstva in prosvete v mestih in industrijskih središčih, in
v gopodarstvu za večje vlaganje kot do zdaj za razvoj kmetijstva, trgovine,
turizma, gostinstva in obrti.
V skladu z zveznimi predpisi je republiški investicijski sklad za leto 1959
razpolagal le s sredstvi, ki so se natekla v prejšnjem letu, medtem ko je bil
ves tekoči preliv in vse anuitete plačane v letu 1959 blokirane. Pri tem lahko
ugotavljamo, da so tako predvideni preliv, kot tudi predpisane anuitete med
letom v redu pritekale ter je bil ob koncu leta dosežen celo presežek. Od vseh
razpoložljivih sredstev sklada, ki so bila v letu 1959 skupno 4177 milijonov,
je bilo v skladu z določbami družbenega plana dodeljeno za poravnavo obveznosti republike Narodni banki 9 %. za negospodarske investicije 34 0/u, za investicijske naložbe v gospodarstvu 57 %.
Za investicijske naložbe v gospodarstvu so bila prosta sredstva republiškega
investicijskega sklada po določbah družbenega plana kvotirana posameznim panogam. Sredstva, namenjena za kmetijstvo, so bila prenesena na Jugoslovansko
kmetijsko banko, pri kateri je bil z odlokom Izvršnega sveta imenovan poseben
odbor za upravljanje teh sredstev in za dodeljevanje posojil v kmetijstvu. Po
družbenem planu določena nerazporejena sredstva v višini 10 0/o prostih sredstev ali skupaj 127 milijonov je Izvršni svet v skladu z določbami družbenega
plana med letom namensko odredil za kritje obveznosti pri določenih objektih,
ki ne bi smele bremeniti odrejenih kvot po posameznih panogah in za dodeljevanje posojil gospodarstvu v okrajih Murska Sobota, Novo mesto in Gorica za
objekte, ki so bili v skladu s smernicami perspektivnega plana.
Da bi se pri uporabi sredstev zagotovila osnovna načela, ki jih je družbeni
plan določil za usmerjanje sredstev republiškega investicijskega sklada in hkrati
dosegla čimbolj racionalna in smotrna naložba razpoložljivih sredstev, je bila
že v začetku leta potrebna izredna previdnost in pozornost. Zaradi sorazmerno
nizkih prostih sredstev republiškega investicijskega sklada, samo 1272 milijonov,
in njihove prioritetne usmerjenosti na udeležbo pri posojilih iz splošnega investicijskega sklada, odbora za posojila nista razpisala natečajev, pač pa sta z
objavo natančnejših pogojev za dodeljevanje posojil po posameznih panogah
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gospodarstva določila prednost takšnim investicijam, ki so zagotavljale večjo
rentabilnost vloženih sredstev, večji devizni učinek, hitrejšo izgradnjo in čimprejšnjo vračilo posojila.
Po teh načelih in pogojih sta odbora za posojila med letom prejela skupno
150 zahtevkov, od katerih je bilo zavrnjenih 16 zahtevkov, ki pogojem niso
ustrezali, medtem ko je ob koncu leta ostalo še 25 nerešenih zahtevkov. Med
letom je bilo skupno odobrenih 109 posojil v skupnem znesku 1916 milijonov,
pri čemer so^ znašale transe za 1959 leto 1353 milijonov dinarjev. Od odobrenih
zahtevkov je bilo 58 posojil odobrenih za udeležbo pri splošnem investicijskem
skladu v skupnem znesku 1047 milijonov din ali 55 0/o. Skupna predračunska
vrednost odobrenih investicij je znašala 16 610 milijonov, s katerimi je zagotovljeno povečanje proizvodnje po dograditvi za 19 916 milijonov dinarjev.
Iz povedanega je razvidno, da je republiški investicijski sklad kljub relativno nizkim sredstvom, s katerimi je razpolagal in, ki so znašala nasproti
skupni predračunski vrednosti odobrenih investicij le 5,5 n/o, odigral važno vlogo
pri usmerjanju investicij, posebno tistih iz decentraliziranih sredstev. Samostojnih posojil je iz republiškega investicijskega sklada bilo odobrenih 51 v
znesku 869 milijonov, s skupno proračunsko vrednostjo 1662 milijonov. Pri teh
je znašala udeležba investitorjev bodisi z njihovimi lastnimi sredstvi, bodisi
iz lokalnih investicijskih skladov skupno 753 milijonov dinarjev ali 46,5 %, kar
predstavlja sorazmerno visoko udeležbo ter je ta znesek za 50 % višji od zneska
v letu 1958.
Podatki o potrošnji kreditov, odobrenih v letu 1959 iz republiškega investicijskega sklada, kažejo, da potrošnja ni bila na zadovoljivi višini, ker je
znašala v globalu le 74 % vseh odobrenih sredstev. Od tega je znašala pri negospodarskih investicijah 81 %, pri investicijskih naložbah v gospodarstvu pa le
68 0/o, kjer je posebno zaostajala v prometu, trgovini in gostinstvu. Za sorazmerno nizko potrošnjo odobrenih kreditov v gospodarstvu je bilo več deloma
objektivnih, deloma subjektivnih razlogov, in. sicer: počasno odobravanje posojil
iz sredstev splošnega investicijskega sklada, nezadostna zmogljivost projektivnih
birojev in s tem nepravočasna izdelava tehnične dokumentacije, pomanjkanje
gradbenih zmogljivosti zaradi povečane stanovanjske graditve, zamude pri dobavi domače in uvozne opreme, zamude, ki so jih povzročili mnogi investitorji
sami zaradi kasnejših sprememb v programskih osnovah, končno pomanjkanje
osnovnega gradbenega materiala v drugi polovici leta, kot cementa, opeke,
betonskega železa in okenskega stekla.
Od investitorjev, ki so prejeli samostojna posojila iz republiškega investicijskega sklada, bi moralo 33 investitorjev v letu 1959 pričeti s proizvodnjo na
novih kapacitetah, od teh pa jih osem ni dovršilo predvidenih kapacitet v
dogovorjenem roku. Nič boljša ni situacija tudi pri drugih investicijah, ki se
gradijo iz sredstev splošnega investicijsega sklada in kjer je republiški investicijski sklad le soudeležen. Glede na to, da takšno nezadovoljivo koristenje
odobrenih sredstev povzroča izpad predvidene proizvodnje in ustvarja disproporce nasproti predvidevanjem perspektivnega plana gospodarskega razvoja, je
treba posvetiti pravočasni dograditvi odobrenih kapacitet v prihodnje še večjo'
pozornost kot do zdaj in vpeljati proti neresnim investitorjem ustrezne sankcije..
Ljudski skupščini LRS je bilo predloženo v obravnavo tudi poročilo Jugoslovanske investicijske banke o investicijski dejavnosti v Sloveniji s posebninv
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poudarkom na poslovanju s sredstvi republiškega splošnega investicijskega
sklada, iz katerega je razvidna tudi podrobna investicijska problematika po
posameznih objektih.
Predsednik inž. Pavle Zaucer; Predlog odloka dajem v obravnavo.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem obravnavo
in prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa
republiškega investicijskega sklada za leto 1959.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da
je Republiški zbor sprejel predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959. Predlog odloka je obravnaval tudi
Zbor proizvajalcev in ga sprejel v enakem besedilu.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o spremembi predračuna vodnega sklada LRS za
leto 1960.
Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec odbora
za proračun ljudski poslanec inž. Štefka Lorbek prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosun poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Lado Božič prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Ali se odbor za proračun strinja s spremembami, ki jih predlaga zakonodajni odbor?
Inž. Štefka Lorbek: V imenu odbora za proračun izjavljam, da se
odbor strinja s spremembami, ki jih predlaga zakonodajni odbor.
Predsednik inž. Pavle Zaucer: Dajem v obravnavo predlog odloka
v besedilu kot so ga sprejeli pristojni odbori. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi, dajem predlog odloka na glasovanje.
Kdor jo za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o spremembi predračuna vodnega sklada LRS za leto 1960. Predlog odloka je obravnaval tudi Zbor
proizvajalcev in ga sprejel v enakem besedilu.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
sveta Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS.
Prosim poročevalca odbora za organizacijo oblasti in upravo, da da poročilo.
(Poročevalec odbora za organizacijo oblasti in upravo ljudski poslanec Stane
V r h o v e c prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta predlog sklepa še ustno obrazložiti? (Ne.)
Dajem predlog v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
prehajamo na glasovanje.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Jo kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je
Republiški zbor sprejel sklep o izvolitvi članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije in da je s tem v sklepu omenjene člane izvolila Ljudska skupščina LRS.
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o
letnem odmoru
Po 1. členu poslovnika ima Republiški zbor Ljudske skupščine LRS letni
odmor v poletnih mesecih. Letni odmor traja največ 3 mesece. Na podlagi te
določbe predlagam Republiškemu zboru, da sprejme naslednji sklep:
»Na podlagi 1. člena poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS
je Republiški zbor na seji 24. junija 1960 sprejel naslednji sklop:
Letni odmor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS traja od 1. julija
do 1. septembra 1960.«
Pripominjam, da je čas letnega odmora vsklajen z letnim odmorom Zbora
proizvajalcev.
Zeli kdo besedo k temu predlogu? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem
predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sprejet sklep o letnem odmoru Republiškega zbora, ki
traja od 1. julija do 1. septembra 1960.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 14. sejo Republiškega
zbora.
Seja je bila zaključena ob 11.45 uri.

ZBOR PROIZVAJALCEV

13. seja
(17. in 18. maja 1960)
Predsedoval: Lojze Ocepek, predsednik
Zbora proizvajalcev
Zapisnikar:

Ivan Videnič

Začetek seje ob 10.10 uri.
Predsednik Lojze Ocepek: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam 13.
sejo Zbora proizvajalcev, ki jo je na podlagi 60. člena ustavnega zakona o
temeljih družbene in politične ureditve in organih ljudske oblasti sklical predsednik Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije.
Zapisnik današnje seje bo vodil tovariš Ivan Videnič.
Svojo odsotnost sta opravičila ljudska poslanca Stane Dolenc in Elica
Dolenc.
Prosim zapisnikarja zadnje seje, da prečita zapisnik. (Zapisnikar Franc
Perše prečita zapisnik 12. seje.)
Ima kdo od tovarišev poslancev kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik odobren in da se ga lahko podpiše. (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.)
Naš zbor je na 11. seji, ko je razpravljal o predlogu družbenega plana
Ljudske republike Slovenije za leto 1960 na predlog ljudskega poslanca Lojzeta
Berganta sklenil, da naroči odboru za gospodarstvo in odboru za vprašanja
dela in socialnega zavarovanja, da proučita vprašanje in dosedanje rezultate nagrajevanja zaposlenih, zaposlovanja delovne sile, strokovne vzgoje in delovne
storilnosti in o tem poročata na eni prihodnjih sej Zbora proizvajalcev. Sekretariat Izvršnega sveta za delo je nato s sodelovanjem Republiškega sveta
sindikatov sestavil poročilo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi
s produktivnostjo dela, ki je bilo poslano vsem poslancem. Zaradi izredne pomembnosti vprašanj, ki jih obravnava poročilo, je bilo sklenjeno, da to poročilo
obravnavajo vsi pristojni odbori Ljudske skupščine LRS, kar se je tudi zgodilo.
Odbora za gospodarstvo obeh zborov sta po razpravi v odborih predlagala resolucijo o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah, ki je bila vsem poslancem že poslana. Razen te resolucije
je naš zbor prejel od predsednika Ljudske skupščine LRS še predloge dveh
zakonov in dveh odlokov, ki jih je predložil Izvršni svet.
Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red:
1. obravnava poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi
s produktivnostjo dela in obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o raz-

30

zbor proizvajalcev

vijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih
organizacijah;

2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih
in o izkoriščanju kmetijskega zefnljišča na območju hidromelioracijskih sistemov;
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o
ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča;
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč
pri arondaciji.
Ali ima kdo od tovarišev poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni
predlog k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, menim,
da je dnevni red sprejet.
Pred prehodojn na dnevni red vprašam ljudske poslance, če želijo staviti
kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali želijo od državnih sekretarjev
ali drugih vodilnih uslužbencev kakšna pojasnila o dolu njihovih uradov in
ustanov ter o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti?
RudolT Ganziti: Plenum Republiškega odbora sindikata kmetijskih,
živilskih in tobačnih delavcev Slovenije je 12. oktobra lanskega leta razpravljal
o delavskem upravljanju na kmetijskih posestvih. Ob tej priložnosti so zborovale! ugotovili, da je v zadnjih dveh letih bilo združenih več kmetijskih
posestev v kmetijske kombinate, ki so kasneje dobili status podjetij v izgradnji.
To so: Agrokombinat Ljubljana, Živinorejski poljedelski kombinat Postojna in
Kmetijski kombinat Koper. Glede na to, da imajo ti kombinati položaj podjetij
v izgradnji, nimajo organov delavskega upravljanja, čeravno so jih pred združitvijo kot samostojna posestva imela. Dejansko se na teh kombinatih proizvodnja nadaljuje, poleg tega pa se posestva dograjujejo. Republiški odbor
navedenega sindikata je po poprejšnji proučitvi tega problema ter po posvetih
z nekaterimi teritorialno-političnimi in upravnimi organi in upoštevajoč številne zahteve delavcev teh kolektivov, razpravljal o teh vprašanjih in sklenil,
da je treba tudi delavcem teh organizacij omogočiti odločanje pri upravljanju
svojih gospodarskih organizacij. To še posebej, ker prav tu vlagamo velika
sredstva za povečanje in modernizacijo proizvodnje.
Vzpostavitev organov delavskega upravljanja v takih gospodarskih organizacijah omogoča in predvideva tudi uredba o ustanavljanju podjetij in obrtov
(Uradni list FLRJ, št. 51/53, čl. 23 in 27). Vkljub navedenemu stališču sindikata
pa na teh kmetijskih kombinatih organi delavskega upravljanja še niso formirani v skladu S pozitivnimi predpisi.
Stavljam vprašanje Izvršnemu svetu LS LRS, ali pozna to stanje in kdaj
se bo zadeva uredila skladno z zahtevami delavcev teh kolektivov ter s tem
zadostilo zakonitim predpisom.
Predsednik Lojze Ocepek: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi se
nihče.) Ker nihče, prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje.
Tone Bole: Ker vprašanje ljudskega poslanca tovariša Ganzitija zahteva širših poizvedb in temeljitejše obravnave, predlagam v imenu Izvršnega
sveta, da se odgovor odloži do prihodnje seje zbora.
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Predsednik Lojze Ocepek: Ali se zbor strinja s predlogom predstavnika Izvršnega sveta, da se odgovori na vprašanje ljudskega poslanca Rudolfa
Ganzitija na prihodnji seji zbora. (Poslanci se strinjajo.) Predlog predstavnika
Izvršnega sveta je torej sprejet.
Ker drugih vprašanj ni, prehajamo na dnevni red. Glede na izredno pomembnost 1. točke dnevnega reda. predlagam, da obravnavamo
poročilo Sekretariata Izvršnega sveta za delo in pa predlog resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah na skupni seji. Se zbor strinja s tem predlogom. (Poslanci se strinjajo.)
Prav tako bo Izvršni svet na skupni seji odgovoril na vrpašanje, ki ga je
stavil zvezni ljudski poslanec tovariš Vladimir Logar.
Prekinjam sejo; skupna seja se bo pričela takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 10.20 uri in se je nadaljevala dnfe 18. maja ob
12.50 uri.)
Predsednik Lojze Ocepek: Prehajamo na 2. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Ivan Avsec prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Bojan Leskova r prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona obrazloži.
Matija M a 1 e ž i č : V imenu Izvršnega sveta bom obrazložil predlog
zakona, ki je na dnevnem redu, hkrati pa tudi predlog drugega zakona in oba
predloga odlokov, ki sta še na dnevnem redu današnje seje. Vsi ti namreč urejajo vprašanja s področja izkoriščanja kmetijskih zemljišč in predstavljajo
zaključno celoto. Zato dajem tudi skupno obrazložitev.
Predloženi osnutki ne vsebujejo bistveno novih predpisov. 2e v letu 1957
je naša ljudska skupščina sprejela zakon o racionalnem izkoriščanju kmetijskih
zemljišč na melioriranih območjih, s čimer je bila dana pravna podlaga za
urejanje odnosov glede izkoriščanja kmetijskih zemljišč.
Z uveljavitvijo zveznega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča konec
lanskega leta pa je nastala potreba, da z novimi republiškimi predpisi dopolnimo temeljna določila zveznega zakona in obenem konkretiziramo splošna
določila.
Skladno z razvojem vsega našega gospodarstva je v prvih treh letih izvajanja perspektivnega plana zabeležilo tudi kmetijstvo nagel vzpon. Od leta
1957 do vključno 1959 je kmetijska proizvodnja za 32% presegla prejšnje petletno povprečje. Med drugim je to pripisati večji uporabi modernih sredstev
za proizvodnjo, nagli krepitvi družbenega sektorja, v neki meri pa tudi usmerjanju razvoja kmetijstva, ki so ga omogočili dosedanji veljavni zakonski predpisi. Število traktorjev se je v tem času povzpelo od 600 na 2000, poraba gnojil
pa od 51 000 na 120 000 ton. Kmetijska posestva so v tem času potrojila število
govedi in podvojila število prašičev. Organizirali smo prve industrijsko-kme4
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tijsko obrate, ki dajejo čedalje več tržnih proizvodov. Samo nova farma bekonov, farma piščancev za cvrtje in pitališča telet bodo v letošnjem letu poleg
plemenskih živali dobavile na trg okrog 6000 ton žive teže kvalitetnega mesa,
mlečne farme, ki sedaj dobavljajo 20 000 litrov, pa bodo konce leta dale na trg
že 40 000 litrov mleka dnevno.
V kooperacijsko proizvodnjo je sedaj vključeno 70 000 ha ali ena osmina
obdelovalne površine. Na tej površini se uspešno uveljavlja sodobna kmetijska
tehnika tako, da je hektarski pridelek že skoraj dvakrat višji kot pa na drugih
kmetijskih površinah individualnih kmetijskih gospodarstev. Tudi pogodbena
reja živine je že odločilno potisnila v ozadje stihijsko kmečko živinorejo. Individualni kmetijski proizvajalci so se s sodelovanjem zadrug orientirali na rejo
kvalitetne mlade klavne govedi v starosti od enega do dveh let, tako da je
sedaj v pitanju okoli dve tretjini telet, ki so se še lani klala. Dani so vsi materialni pogoji, da se bo organizirana proizvodnja v prihodnjih letih Se hitreje
razširila.
Izobraževanje strokovnega kadra se je razvijalo v skladu s krepitvijo organizirane proizvodnje. Število inženirjev agronomije se je od predvojnih 80
povečalo na 400, število kmetijskih tehnikov pa od 70 na 600. Prihodnje leto
bomo dobili novih 1200 tehnikov in 80 inženirjev, tako da bomo imeli skupaj
okrog 2300 kmetijskih strokovnjakov s srednjo in visoko izobrazbo. Kmetijski
strokovni kader se vključuje v proizvajalne organizacije, v predelavo kmetijskih proizvodov, v pospeševalne kmetijske zavode in kmetijsko šolstvo. Obseg
izobraževanja se bo še povečal, saj prehajamo na dvostopenjski študij na vseh
kmetijskih šolah, poleg tega pa pripravljamo ustanovitev srednje veterinarske
šole, oddelka za odrasle, nižje kmetijske šole v Mariboru in številnih centrov
za izobraževanje kmetijskih delavcev.
Perspektivni plan razvoja kmetijstva bomo torej tudi v naši republiki
realizirali v obsegu zveznega plana v štirih letih. Izhajajoč s stališča, da je tudi
zemlja splošna dobrina in da so naši ukrepi v skladu s koristmi kmetijskih
proizvajalcev in celotne družbe, gledamo lahko na predložene predpise kot
na faktor, ki bo poleg materialnih in subjektivnih sil pripomogel k smotrnejšemu izkoriščanju kmetijskega zemljišča. Zasebna zemljiška lastnina namreč
ne predstavlja nepremagljive ovire pri organizaciji velike in sodobne kmetijske
proizvodnje. 2e dosedanja praksa je pokazala, da je z modernimi družbenimi
proizvodnimi sredstvi možno racionalno izkoriščati tudi zasebna kmetijska
zemljišča in pri tem uveljavljati socialistične odnose. Na ta način lahko ob
povečani proizvodni storilnosti zadovoljimo tako interese kmetijskih proizvajalcev kot interese družbe. Vendar pa moramo upoštevati, da utegne kmečka
stihija kljub ekonomskim koristim ponekod ovirati izvajanje organiziranih proizvodnih akcij ali pa slabiti njihovo gospodarnostno osnovo oziroma rentabilnost. Gre za to, da s predpisi podpremo hitrejšo rast naprednejšega kmetijstva
tudi tam, kjer se mu upira konservativizejn, zaostalost in nasprotovanje iz
drugih negospodarskih razlogov. Seveda ostane gospodarski stimulans še nadalje gonilna sila napredka. Samoiniciativnost in zavest lastne odgovornosti
kmetijskih organizacij z vsemi pozitivnimi nasledniki se s predloženimi predpisi ne bo okrnjevala. Kooperacija je in ostane osnovna metoda dela kmetijskih
organizacij z zasebnimi proizvajalci.
Predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje sloni na
pooblastilu 116. člena zveznega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča,

13. seja

j

^З

ki določa, da predpišejo tudi ljudske republike posamezne agrotehnične ukrepe,
da tako omogočijo uporabo določb zveznega zakona. Kot ukrepe za napredek
živinorejske proizvodnje navaja predlog zakona usmerjanje živinorejske proizvodnje, izbor pasem, ki naj jih redijo kmetijske organizacije in individualni
kmetijski proizvajalci, najmanjše število živalskih enot, ki jih je treba rediti
na en hektar obdelovalnega zemljišča, način osemenjevanja ter hitro^ odbiro
in kontrolo plemenske živine.
Glede usmerjanja živinorejske proizvodnje pripominjam, da smo že doslej
z republiškimi in okrajnimi družbenimi plani in na njih zasnovanimi praktičnimi ukrepi usmerjali živinorejsko proizvodnjo v njeno specializacijo. Tako so
danes že začrtani in se urejujejo rajoni za proizvodnjo mleka, rajoni za proizvodnjo pitane goveje klavne živine in rajoni za vzrejo semenske živine. Ti
rajoni se oblikujejo po prirodnih in ekonomskih pogojih, ki jih usmeritev
živinorejske proizvodnje v največji meri upošteva.
Glede izbora pasern, naj omenim, da se bo predpis nanašal predvsem na
dosledno razširitev najbolj kvalitetnih mesnih pasem prašičev, ki jih že danes
zahteva domači in tuji trg. 2e sedaj je problem, kam z mastnimi prašiči. Velike
zaloge masti terjajo od skupnosti znatna sredstva za njeno regresiranje. Ne
moremo čakati, da bi se individualni rejci polagoma in v veliki meri na račun
družbenih sredstev prepričevali o prednosti mesnatih prašičev, zlasti ne sedaj,
ko imamo dovolj najbolj kvalitetnega plemenskega materiala.
Določitev najmanjšega števila živalskih enot na en hektar obdelovalnega
zemljišča je logična in skladna dopolnitev agrotehničnih ukrepov glede pridelovanja krme. Prvo in drugo je med seboj tesno povezano. Način umetnega
oziroma prirodnega osemenjevanja predpisujejo občine po krajevnih razmerah
tako, da določijo na podlagi ekonomskega računa poimensko kraje, kjer je
še dopustno prirodno osemenjevanje krav, na primer v goratih predelih. Ni
izključeno, da se bo dvojni način osemenjevanja razširil tudi v svinjereji in
konjereji. Obvezno odbiranje in kontrolo proizvodnih sposobnosti semenske
živine smo že vpeljali v vseh rajonih pri nas in v svetu, kjer se vzreja plemenska
živina. Ponovno poudarjam, da lahko ljudski odbori predpišejo navedene
ukrepe šele, ko so za njihovo izvajanje zagotovljeni ustrezni pogoji.
Spričo dejstva, da imamo v Sloveniji malo obdelovalne zemlje, hkrati pa
prav v ravninskih predelih in v bližini industrijskih središč velike površine
zamočvirjenih zemljišč, ki bi bila zelo primerna za mehanizirano obdelovanje
in sčasoma za intenzivno proizvodnjo s pomočjo namakanja, je nadaljnji dvig
kmetijske proizvodnje tesno povezan tudi z izvajanjem obsežnih melioracij.
Perspektivni plan melioracij zajema okoli 185 000 ha ali petino skupne površine
kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Od tega je okoli 63 000 ha ogroženih po vedno
ponavljajočih se poplavah, okoli 111 000 ha pa je zamočvirjenih. Precejšnje so
tudi površine, na katerih bi bilo smotrno pričeti čimprej z namakanjem.
Na območju Slovenije so bila v hidromelioracije do leta 1945 vložena precejšnja sredstva, po osvoboditvi pa že dve milijardi dinarjev. Vložene investicije
niso imele polnega učinka, ker v mnogih primerih melioracijski objekti niso
bili dokončani, mnogi od njih pa niso bili v redu vzdrževani in obnavljani.
Pripomniti je treba, da nismo imeli predpisov, ki bi nedvoumno določili obveznosti za vzdrževanje melioracij in ki bi obenem pospeševali formiranje socialističnih odnosov ob uvajanju moderne proizvodnje.
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Izdatke za vse te melioracije ocenjujemo na okoli 30 milijard dinarjev,
lako da znašajo povprečno 158 000 dinarjev na en hektar. Po izvedenih hidromelioracijah bo vrednost kmetijske bruto proizvodnje letno večja za nekaj
desetin milijard dinarjev. To dejstvo je zlasti pomembno, če upoštevamo, da
bodo melioracijske naložbe zahtevale visoko proizvodnjo, ki jo bodo omogočala
moderna družbena sredstva. Prav zato bo povečana proizvodnja na teh površinah pretežno predstavljala čisti tržni presežek, nambnjen nekmečkemu prebivalstvu za izboljšanje življenjskega standarda.
Predlog zakona obravnava izgradnjo hidromelioracijskega sistema, financiranje gradnje, upravljanje in izkoriščanje melioracijskega sistema, izkoriščanje
kmetijskih zemljišč na območju sistema, med prehodnimi določili pa ureja
zlasti zajezitvene naprave in manjše hidromelioracije, ki ne štejejo za hidromelioracijski sistem po tem zakonu. Praviloma upravlja hidromelioracijski
sistem tista organizacija, ki ga je zgradila. Ce je sistem zgradila političnoteritorialna enota, določi ta z aktom organ upravljanja tega sistema. Tu je
predvidena možnost, da posebne organizacije upravljajo pri večjih sistemih
osnovne, druge organizacije pa detajlne objekte sistema. Vsaka organizacija
mora imeti urejeno tehnično službo. Pogoje za izkoriščanje sistema določajo
pravila, ki jih predpiše organizacija, ki sistem upravlja. V teh pravilih mora
biti določeno, na kakšen način morajo kmetijske organizacije omogočiti izkoriščanje sistema individualnim kmetijskim proizvajalcem.
Glede izkoriščanja sistema določa predlog zakona, da mora organ upravljanja sprejeti osnovni načrt za izkoriščanje sistema, s katerim mora biti
vsklajen tudi osnovni načrt za izkoriščanje zemljišča na območju sistema.
Slednjega potrdi okrajni ljudski odbor. Ce individualni kmetijski proizvajalci
ne izkoriščajo zemljišča v skladu z osnovnim načrtom, se v skrajnem primeru
lahko da taka zemljišča v prisilno upravo za čas od 5 do 10 let. Individualni
kmetijski proizvajalci smejo izkoriščati sistem samo preko kmetijske zadruge
ali kmetijskega posestva na način, ki ga določa pogodba; ta pa mora biti v
skladu s pravili kmetijske organizacije o izkoriščanju sistema.
Za izkoriščanje sistema morajo plačati koristniki nadomestilo, ki upošteva
stroške izgradnje objektov, stroške upravljanja, vzdrževanja in obratovanja
sistema.
Predlog zakona določa rok enega leta, v katerem se mora delno ali v celoti
zgrajene hidromelioracijske sisteme vskladiti z določbami zakona. Predvidena
je preureditev oziroma odstranitev zajezitvenih naprav na hidromelioracijskem
območju pa tudi zunaj njega, če povzročajo te naprave škodo z zamočvirjanjem
kmetijskega zemljišča. Posamezne manjše hidromelioracije se po predlogu zakona ne štejejo za hidromelioracijski sistem. Manjše hidromelioracije oziroma
regulacije upravljajo, vzdržujejo in skrbijo za njihovo pravilno delovanje kmetijske organizacije po predpisih, ki jih bo izdal Izvršni svet.
Spričo dosežene stopnje utrditve družbenih kmetijskih posestev in kmetijskih zadrug, zlasti pa tudi zaradi vedno večjih možnosti razširitve kmetijskih
posestev in zadružnih ekonomij, je nujno, da izdelajo kmetijske organizacije
osnovne načrte za izkoriščanje kmetijskega zemljišča. Predlog odloka o osnovnih načrtih in o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča določa, da bodo morale obstoječe kmetijske organizacije izdelati
svoj osnovni načrt najpozneje do 30. septembra 1961. Predlog odloka določa,

13. seja

55

da prenehajo veljati določila dosedanjega republiškega zakona o racionalnem
izkoriščanju kmetijskih zemljišč, razen predpisov o rajonizaciji kmetijske proizvodnje, ki ostanejo v veljavi. Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in
gozdarstvo je po predlogu odloka pooblaščen, da izda natančnejše predpise
o osnovnih načrtih in o ekonomsko-tehnični dokumentaciji. S posebno odredbo,
ki bo predvidoma uveljavljena hkrati s tem odlokom, bo določeno, kaj mora
vsebovati osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, postopek za sprejem in kasnejše spremembe osnovnega načrta, pa tudi kaj .mora vsebovati
ekonomsko-tehnična dokumentacija, na podlagi katere se lahko predpišejo agrotehnični oziroma agromelioracijski ukrepi. Odredba ureja tudi postopek za
sprejem dokumentacije in način dela komisije strokovnjakov. Ker so določbe
odredbe tehničnega značaja in podvržene spremembam glede na nagli razvoj
moderne proizvodnje, je najprimerneje, da to stvar ureja imenovani sekretariat.
Predlog odloka ne dopolnjuje zveznega zakona, ker ga bodo ljudski odbori
uporabljali v skladu z objektivnimi možnostmi in izvajanje odloka ne ,more
pomeniti birokratskega vmešavanja v samoupravne pravice delovnih kolektivov,
niti administrativnega pospeševanja kmetijske proizvodnje v individualnih
gospodarstvih. Nasprotno, z njegovim izvajanjem bomo pospešili tisti razvoj
kmetijstva, ki bo dal čimprej najboljše rezultate in ki bo v korist kmetijskim
proizvajalcem in celotni družbeni skupnosti.
Predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji določa, da je
dopustna arondacija v korist kmetijskih oziroma gospodarskih organizacij, če
uporabljajo vsaj 10 % skupne površine kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema, bodisi da je sistem že zgrajen ali pa se gradi. S tem
določilom se ustvarja važen pogoj za racionalno obdelavo zemljišč v družbeni
lastnini. Glede na dejstvo, da se vlagajo na območju sistema večje družbene
investicije, naj bi za dovolitev arondacije zadostovalo že 10% skupne površine.
Predlog nadalje določa, da mora biti najmanj 30 % skupne površine kmetijskega
zemljišča v kompleksu, na katerem se arondacija izvaja, zajetih s pogodbami
o dolgoročni kooperaciji, da se lahko dopusti arondacija v korist individualnih
proizvajalcev, ki so sklenili pogodbo o dolgoročni kooperaciji. Pri tem pripominjam, da tudi v tem primeru ne gre za arondacijo v korist individualnih
lastnikov, temveč za arondacijo v korist kmetijske proizvodnje na zemljiščih,
in to za daljšo dobo, v kooperaciji s kmetijsko organizacijo.
Predlog ponavlja že uveljavljeni predpis naše ljudske skupščine, da mora
biti o kompleksu, ki se namerava arondirati v korist kmetijskih oziroma gospodarskih organizacij, najmanj 25 % skupne površine kmetijskega zemljišča že
v uporabi organizacije.
V. kongres Socialistične zveze delovnega ljudstva je že nakazal nekatere
naloge nadaljnjega razvoja kmetijstva v obdobju prihodnjega perspektivnega
plana. Ob povečanih materialnih sredstvih bomo tudi z izvajanjem predloženih
predpisov lahko uspešno in sjnotrno podprli izpolnjevanje nalog, ki jih bo
konkretiziral prihodnji perspektivni plan. Zato predlagam, da Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS predložena zakona in odloka sprejme.
Predsednik Lojze Ocepek: Se Izvršni svet s predloženimi amandmaji pristojnih odborov strinja?
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Matija Maležlc: Izvršni svet se strinja z vsemi amandmaji, ki so
jih predložili odbori k predlogom zakonov in odlokov, ki sem jih pravkar
obrazložil.
Predsednik Lojze Ocepek: Predlagam, da predloga zakona ne beremo,
ker je bil vsem poslancem pravočasno poslan in obravnavan v odborih. Se zbor
strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima ljudski poslanec Štefan
Antalič.
Štefan Antalič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zakon o
ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje daje nove možnosti za še hitrejši
razvoj našega kmetijstva in za uvajanje novih odnosov tudi tam, kjer s prepričevanjem in dosedanjimi uspehi nismo mogli prodreti.
Zakon omogoča realizacijo določb zveznega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča in realizacijo odlokov ljudskih odborov o rajonizaciji kmetijske,
zlasti pa živinorejske proizvodnje. Ljudski odbori so temeljito proučili možnosti
razvoja živinoreje in usmerili proizvodnjo in izbor pasem; vse to se danes že
tudi realizira, tako, da bomo s tem zakonom le potrdili dejansko stanje in
omogočili izvajanje teh predpisov povsod tam, kjer so za to pogoji. Pristojnosti
glede predpisovanja ukrepov daje zakon občinskim ljudskim odborom. To je
edino pravilno, ker ravno občinski ljudski odbori lahko ocenijo pogoje in določijo najbolj gospodarno smer proizvodnje, pa tudi najbolj poznajo potrebe
potrošnikov po kmetijskih proizvodih in lahko na podlagi tega zakona uredijo
marsikaj na svojem območju.
Znano je, da v nekaterih potrošniških središčih primanjkuje mleka v določenih časovnih obdobjih, prav tako pa je znano, da je v bližini potrošniških
centrov, kjer bi lahko redili molznice, živinoreja usmerjena predvsem na pitanje
telet, kar pogosto absorbira še tiste količine mleka, ki jih pridelajo. Sedaj bodo
imeli ljudski odbori možnost, da z usmerjanjem proizvodnje zadovoljijo iz neposredne okolice osnovne potrebe potrošnikov.
Druga važna določba, ki jo vsebuje zakon, je določitev živinskih pasem,
ki naj jih redijo na določenih območjih. Tudi to so ljudski odbori v svojih
odlokih o rajonizaciji že predpisali in lahko rečem, da smo v pomurskem okraju
že dosegli vidne uspehe. Z uvedbo bekonskega tipa svinj se je proizvodnja
v našem okraju skokovito dvignila že v enem letu, zlasti pa se je izboljšala
gospodarnost proizvodnje, kar so naše kmetijske organizacije in individualni
proizvajalci takoj opazili. Z merjasci švedske pasme se je kvaliteta tako izboljšala da je na to postala pozorna tudi predelovalna industrija. Prav zato je
tovarna mesnih izdelkov sama ponudila, da odkupi vse merjasce in jih zamenja
s švedskimi, saj se ji ta izdatek glede na izboljšano kvaliteto izplača.
Tudi pri uvajanju enotne pasme govedi so rezultati vidni in ni.mamo pri
tem skoraj nobenih težav. Vendar so še tu in tam zaostali kmetovalci, ki ne
sledijo dovolj hitro razvoju, zato je prav, da odpremo možnost administrativnega posega, ker glede na potrebe ne moremo kmetijske proizvodnje prepustiti
muhavosti kakega posameznega lastnika.
Zlasti pomembna se mi zdi tudi določba o predpisovanju najmanjšega števila živalskih enot, ki jih mora kmetijsko gospodarstvo rediti na en hektar
obdelovalne površine. Tega do sedaj ljudski odbori niso mogli predpisovati.
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V Родшгји smo sicer dosegli v povprečju že zelo visok stalež živine, saj je
nase povprečje višje od evropskega, vendar so še posamezniki, ki močno zaostajajo in ne izkoristijo vseh možnosti in kapacitet. To so zlasti kmetovalci, ki
imajo, poleg kmetijstva še razne druge vire dohodkov in jim kmetijska proizvodnja služi le kot priboljšek. Zemljišča teh' lastnikov so tudi najslabše obdelana in glede na nizek stalež živine najslabše gnojena; zato seveda tudi najmanj dajejo. Ce pa bo takemu lastniku zemljišča predpisano, da mora rediti
določeno število živali, bo to moral napraviti ali pa bo moral prepustiti zemljišče kaki kmetijski organizaciji, da ga vključi v moderen proces proizvodnje;
na ta način bomo dosegli večje donose tudi na najbolj zanemarjenih zemljiščih.
Prepričan sem, da bo to določbo treba le redkokje uporabiti oziroma pristopiti h kaznovanju, vendar pa so ti predpisi potrebni, da z njimi lahko
prisilimo tiste lastnike zemljišč, ki nočejo slediti pretežni večini vseh naših
delovnih ljudi v prizadevanjih za večjo proizvodnjo.
S predlogom zakona kakor tudi z drugimi predlogi predpisov, ki so na
današnjem dnevnem redu, kot tudi s predlaganimi dopolnitvami in spremembami se v celoti strinjam, ker predstavljajo nov korak k napredku in odpirajo
nove možnosti za hitrejše povečanje proizvodnje. Zato bom za predloženi zakon
glasoval.
Predsednik Lojze Ocepek: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in prehaja,mo na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel
predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju
kmetijskih zemljišč na območju hidromelioracijskih sistemov.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Ivan Avsec prebere odborovo
poročilo. - Glej priloge. Na koncu poročila doda:)
Ivan Avsec: Obenem sporočam, da se je odbor za gospodarstvo danes
pred sejo zbora sestal in sprejel predloge zakonodajnega odbora za spremembe
in dopolnitve 14. in 21. člena predloga zakona. Ajnandmaji obeh zborov so
torej vsklajeni.
Predsednik Lojze Ocepek: Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec
Bojan Leskovar prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče
ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog
tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona
o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskih zemljišč na območju
hidromelioracijskih sistemov v Zboru proizvajalcev sprejet.
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Henrik Cigoj prebere odborovo
poročilo. — Glej prilogo. Na koncu poročila doda:)
Henrik Cigoj: Odbor za gospodarstvo je sprejel tudi predlog zakonodajnega odbora, da se v zadnji vrsti I. odstavka 4. točke beseda »členu^
zamenja z besedo »točki« in je s tem vskladil amandmaje obeh odborov.
Predsednik Lojze Ocepek: Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec
Bojan Leskova r prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Pričenjam obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče
ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za to,
da se predlog odloka sprejme, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam,
da je predlog odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji
za izkoriščanje kmetijskega zemljišča v Zboru proizvajalcev soglasno sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, di da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Henrik Cigoj prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge. Na koncu poročila doda:)
Henrik Cigoj: Na današnji seji je odbor za gospodarstvo sprejel tudi
predloge zakonodajnega odbora za spremembe in dopolnitve besedila na koncu
1. in 2. točke predlaganega odloka. S tem so amandmaji obeh odborov vsklajeni.
Predsednik Lojze Ocepek: Prosim poročevalca zakonodajnega odbora,
da da poročilo. (Poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec Bojan
Leskovar prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Pričenjam razpravo o predlogu odloka. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor
je za to, da se predlog odloka sprejme, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
soglasno sprejet.
Zbor proizvajalcev obveščam, da je Republiški zbor sprejel predloge obeh
zakonov in obeh odlokov, o katerih smo na današnji seji razpravljali, v enakem
besedilu kot naš zbor.
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo. Prihodnja seja bo
sklicana pismeno.
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.

14. seja
(23. in 24. junija 1960)
Predsedoval: Miha Berčič,
podpredsednik Zbora proizvajalcev
Zapisnikar:

MaraFras

Začetek seje ob 10.15 uri.
Podpredsednik Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam
14. sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je na podlagi 60. člena
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti
Ljudske republike Slovenijo sklical predsednik Ljudsko skupščine LRS.
Zapisnik današnje seje bo vodila tovarišica Mara Fras.
Svojo odsotnost so opravičili ljudski poslanci Lojze Ocepek, Pavel Zerovnik
in inž. Boris Pipan.
Prosim zapisnikarja zadnje seje tovariša Ivana Videniča, da prečita zapisnik
13. seje. (Zapisnikar Ivan Videnič prečita zapisnik 13. seje.)
Ali ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne.
menim, da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Podpredsednik in
zapisnikar podpišeta zapisnik.)
Glede na določilo 13. člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki določa, da so predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora
voljeni za eno leto in je torej mandatna doba funkcionarjev Zbora proizvajalcev
Ljudske skupščine LRS potekla in glede na gradivo, ki ga je poslal predsednik
Ljudske skupščine LRS našemu zboru v obravnavo, predlagam za današnjo sejo
tale dnevni red:
1. volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarja Zbora proizvajalcev
Ljudske skupščine LRS;
2. obravnava poročila sekretariata Izvršnega sveta za splošne gospodarske
zadeve o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Sloveniji v razdobju O
1. januarja do 30. aprila 1960;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudske repub i <e
Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudske republike
Slovenije za pospeševanje založništva;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvišitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna) za
leto 1959;

60

Zbor proizvajalcev

6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa
republiškega investicijskega sklada za leto 1959;
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi predračuna
Sklada za vodno gospodarstvo LRS za leto 1960;
8. sklepanje o letnem odmoru.
Ali ima kdo od tovarišev ljudskih poslancev kakšen spreminjevalni ali
dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, menim, da
je predlagani dnevni red sprejet.
Pred prehodom na dnevni red vprašam tovariše poslance, če morda želi kdo
staviti kakšno vprašanje Izvršnemu svetu oziroma ali želi od državnih sekretarjev in drugih vodilnih uslužbencev kakšno pojasnilo o delu njihovih uradov
in zavodov ter o opravljanju zadev iz njihove pristojnosti? (Ne javi se nihče.)
Ker ni vprašanj, prehajamo na dnevni red. Predlagam, da na ločeni seji
najprej izvolimo funkcionarje zbora, nato pa na skupni seji z Republiškim zborom obravnavamo 2. točko dnevnega reda, to je poročilo o gibanju gospodarstva
v Ljudski republiki Sloveniji v razdobju od 1. januarja do 30. aprila 1960. Na
skupni seji bo Izvršni svet odgovoril tudi na vprašanje ljudskega poslanca
Rudolfa Ganzitija, ki ga je stavil na prejšnji seji našega zbora. Se strinjate
s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine
LRS.
Po 30. členu poslovnika našega zbora se predsednik in podpredsednik
volita posamič, zapisnikarji pa skupno. Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik, nazadnje pa zapisnikarji. Po 29. členu sedanjega poslovnika lahko
poda predlog za izvolitev vsak poslanec. Prosim za predloge. (K besedi se prijavi
ljudski poslanec Andrej Babnik.)
Andrej Babnik: Tovariši ljudski poslanci! Na podlagi 13. in 29. člena
poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS predlagam, da Zbor proizvajalcev izvoli Lojzeta Ocepka za predsednika, Miho Berčiča za podpredsednika in Maro Fras, Franceta Peršeta in Ivana Videniča za zapisnikarje Zbora
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS.
Podpredsednik Miha Berčič:. Slišali ste predlog. Ima kdo še kak drug
predlog ali morda predlog za spremembo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, prehajamo na volitve.
Kdor je za to, da se za predsednika Zbora proizvajalcev ponovno izvoli
tovariš Lojze Ocepek, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da
je za predsednika zbora izvoljen ljudski poslanec Lojze Ocepek.
Prehajamo na volitve podpredsednika. Kdor je za to, da se odobri podani
predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je za podpredsednika zbora izvoljen Miha Berčič.
Prehajamo na volitve zapisnikarjev. Kdor je za to, da se za zapisnikarja
zbora izvolijo Ivan Videnič, Mara Fras in Franc Perše, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso-
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vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so za zapisnikarje zbora izvoljeni Ivan Videnić,
Mara Fras in Franc Perše.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Sloveniji v razdobju od
1. januarja do 30. aprila 1960. Ker smo sklenili, da bomo to točko dnevnega reda
obravnavali na skupni seji, prekinjam sejo Zbora proizvajalcev in vas vabim,
da se udeležite skupne seje, ki bo takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 10.25 uri in se je nadaljevala dne 24. junija
1960 ob 10.05 uri.)
Podpredsednik Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci, prehajamo na
3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu
zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Jože Knez prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Elica Dolenc prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Obrazložitev predloga zakona je že dal Izvršni svet pismeno. Ali želi Izvršni
svet dati še ustno obrazložitev?
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Izvršni
svet predlaga zakon o pospeševanju kulturnih dejavnosti v prepričanju, da je ta
zakon nujno potreben. Dosedanje delo in sredstva, ki jih je sklad dajal za napredek in pospeševanje kulturnih dejavnosti je namreč pokazalo, da je za te
umetniške in kulturne manifestacije doma in v tujini težko najti sredstva
drugje in da so bile s temi sredstvi organizirane take manifestacije ali pa v
takem obsegu kot bi jih sicer ne bilo .mogoče. Do ustanovitve sklada je prišlo
na podlagi zveznega zakona o davku od dohodkov od avtorskih pravic, ki
določa, da se ustanove skladi za pospeševanje kulturnih dejavnosti, v katere se
steka tisti del pobranega davka od dohodkov od vseh avtorskih pravic, ki ostane
po plačilu prispevkov za socialno zavarovanje umetnikov. Ta sredstva se dele
med republiški sklad, v katerega se vplača najmanj 75 % teh sredstev, in med
zvezni sklad, v katerega se vplača največ 25 0/o teh sredstev. Zvezni izvršni svet
je pooblaščen, da vsako leto določi ta odstotek, vendar je v vsem času poslovanja
skladov, tako republiškega kot zveznega, ostala višina odstotka ista, kot jo je
določil zakon, kot minimalni oziroma kot maksimalni odstotek v republiški
oziroma zvezni sklad.
Prav tako je že v zveznem zakonu določeno, za katere namene se lahko
trosijo sredstva, in sicer naj bi zvezni sklad ta sredstva porabil za medrepubliške
in mednarodne kulturne in znanstveno manifestacije, za pospeševanje umetniških dejavnosti vseh umetnostnih strok in za druge potrebe splošnega pomena.
Republiški zakoni naj bi po zveznem zakonu predpisali naloge in način gospodarjenja z republiškimi skladi. Za poslovanje sklada in za nadzorstvo nad njim
veljajo zdaj določbe zakona o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov.
Sklad Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
je bil ustanovljen z republiškim zakonom leta 1957 in je tudi določal način in
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potrošnjo sredstev. V letu 1958, to je v prvem letu, je sklad razpolagal s sorazmerno skromnimi sredstvi in je bilo za kulturne manifestacije v republiki
porabljenih 2 600 000 din, za kulturne manifestacije v drugih republikah
2 500 000 din in za kulturne manifestacije v tujini 3 900 000 din. V letu 1959 so
se ti izdatki povečali na 12 500 000 din, dočim naj bi v letošnjem letu po predlogu
predračuna, ki je bil priložen republiškem proračunu, ti izdatki znašali 17 500 000:
poleg tega so še nerazporejena sredstva v višini 33 800 000 din, s katerimi pa
lahko razpolaga sklad samo po poprejšnji odobritvi Izvršnega sveta. Izvršni svet
je v letošnjem letu potem tudi odobril uporabo nerazporejenih sredstev do
višine 27 500 000 din, tako da bo sklad v letošnjem letu razpolagal s 45 000 000.
Ta sredstva morda niso visoka, zlasti morda ne za vas, ki ste navajeni
računati z večjimi številkami, vendar pomenijo bistveno oporo in podporo za
vrsto kulturnih in znanstvenih manifestacij, do katerih bi sicer ne prišlo in do
katerih bi ne moglo priti, če bi bile navezane zgolj na dotacije iz rednih proračunov republike, okrajev in občin, skratka na dotacije iz administrativnih proračunov, ki so, kot veste, že tako preobremenjeni.
Po 1. točki XVII. poglavja zveznega družbenega plana za leto 1960 so prenehale veljati vse določbe zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, ki nalagajo republikam, okrajem in občinam obvezno ustanovitev skladov. Tako je
prenehala tudi obveznost iz zveznega zakona o davku od dohodkov od avtorskih
pravic, ki je nalagala obvezno ustanovitev republiških skladov za pospeševanje
kulturnih dejavnosti. Po 2. točki odloka Zveznega izvršnega sveta o izvedbi
določb zveznega družbenega plana za leto 1960 glede veljavnosti predpisov o
obvozni ustanovitvi posameznih skladov pa lahko politično-teritorialne enoto
same odločijo S svojimi predpisi, ali naj posamezni skladi ostanejo še naprej
za namene in potrebe, zaradi katerih so bili ustanovljeni. Gre torej za presojo
naše ljudske skupščine, ali smatra za potrebno, da bi še naprej ostal republiški
sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Načelno je sicer Ljudska skupščina o tem že letos odločila, ko je obenem
s proračunom za leto 1960 sprejela predračun tega sklada kot prilogo k proračunu. Izvršni svet kot predlagatelj sodi, da razlogi za nadaljnji obstoj republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti še vedno obstoje. Ti razlogi
so najbolj vidni iz nekaterih podatkov o delu sklada, iz potreb, ki jih je ugotovil
odbor sklada pri svojem delu in iz ugotovitve, da je potrebna določena republiška kulturna politika, ki je zlasti nujna zaradi decentralizacije na področju
kulturo in prosvete. Ker je Jugoslavija federacija nacij, morajo republike
skrbeti za razvoj nacionalnega jezika in nacionalne kulture sploh s sredstvi,
ki bodo omogočala skladen razvoj kulture, umetnosti in znanosti z drugimi
področji našega gospodarstva in političnega življenja. Sredstva za te namene
torej morajo biti nekje zagotovljena. Najbolj normalno pa je, da so to tista
sredstva, ki se namensko formirajo v sedanjem skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Načelo sklada je bilo, da je podpiral pomembne kulturne manifestacije
doma in slovenske v tujini ter pospeševal vse vrste umetniške dejavnosti, zlasti
pa književnost, likovno umetnost ter glasbo. Sredstva sklada se niso uporabljala
za redne ali izredne nagrade, za redno delo društev, ustanov, založb itd., temveč
le za izredne umetniške prireditve in za kulturne dejavnosti nacionalnega pomena. Upravni odbor sklada je opravljal svoje delo z veliko odgovornostjo ter
skrbel zlasti za to, da so bile kulturne in znanstvene manifestacije, za katere
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je dal podporo, resnično kvalitetne in reprezentativne ter da so prireditelji
tudi sami prispevali del sredstev in v celoti zagotovili skrbno gospodarjenje
/. danimi sredstvi. Upravni odbor je vztrajno zahteval, da morajo koristniki
sami prispevati glavni del stroškov in da naj bo podpora sklada zgolj dopolnilo;
zlasti je pomembno to načelo v tistih primerih, kjer sodeluje s svojimi sredstvi
tudi zvezni sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti.. Ta sklad namreč daje
podporo le za pomembnejše kulturne in znanstvene manifestacije s pogojem.
da neposredni koristniki prispevajo večino izdatkov za tako manifestacijo in da
prispeva republika prav toliko kot zvezni sklad.
V letu 1959 se je dvignil odstotek davka od avtorskih pravic od 4 na 11 %
in so se tako sredstva sklada bistveno povečala. Zato bo mogoče v letošnjem
letu izvesti več pomembnih kulturnih in znanstvenih manifestacij, za katere
bi sicer bilo vprašljivo, kje dobiti zanje potrebna sredstva.
Prav tako se je pokazalo, da bo treba podpreti nekatere pomembnejše raziskovalne in znanstvene akcije ter manifestacije, ki do zdaj niso mogle biti
izvedene, ker ni bilo potrebnih sredstev. Sredstva sklada so se enako trošila
tako za profesionalne kot za amaterske kulturne in umetniške manifestacije
ter je bilo pri tem edino vodilo kvaliteta in pomembnost posamezne prireditve.
Tako je bila zagotovljena vrsta gostovanj naših poklicnih gledališč po tistih
okrajih republike, ki takšne dejavnosti nimajo, kakor tudi sodelovanje slovenskih gledališč na »Sterijinem pozorju«, ki pomeni osrednje srečanje vseh
jugoslovanskih profesionalnih gledališč, omogočeno je bilo tudi gostovanje gledališč in gledaliških skupin iz drugih republik in iz tujine.
Sklad je podprl mladinski pevski festival v Celju, revijo amaterskih gledaliških skupin v Kopru in na Hvaru — govorim namreč o vsem, kar bo še med
letom — vrsto likovnih razstav in zadevno dejavnost v galeriji, razstavo srbskih
srednjeveških fresk v Ljubljani in Mariboru, Ljubljanski festival, Primorske
prireditve, proslavo stoletnice naše gledališke umetnosti, medsebojna gostovanja
pri tej priložnosti in slavnostne publikacije, vrsto razstav in podobno. Se posebno pozornost je sklad posvečal slovenskim kulturnim manifestacijam v zamejstvu in tujini, zlasti propagandi slovenske književnosti v tujini, razstavi
situlske umetnosti ter omogočil gostovanja naših gledališč, pevskih zborov in
drugih kulturnih ansamblov tako pri naših manjšinah, kakor tudi drugod v
tujini. Dokazov je torej več kot dovolj o koristnosti sklada in potrebi, da
obstaja.
Iz prošenj, ki jih je prejel upravni odbor sklada je razvidno, da bodo
potrebe v prihodnje še večje in da je zato potrebno, da sklad obstaja še naprej.
To bo tem laže, ker bodo v prihodnje sredstva sklada višja kakor so bila do
sedaj, deloma zaradi vse večje kulturne dejavnosti, deloma zaradi dejanskega
zviševanja avtorskih honorarjev, pa tudi zato, ker je bil s 1. januarjem 1960
davek na avtorske honorarje vnovič zvišan in to od 11 na 13fl/o.
Prispevek zveznega sklada za gostovanje naših ansamblov drugod oziroma
drugih pri nas, bo znašal letos 8 600 000 din, od tega zneska pa je 7 milijonov
vezanih na participacijo republiškega sklada v isti višini. Skupna vsota 45 milijonov bo na podlagi stroge ocene tako glede potreb kot tudi možnosti za leto
1960 razdeljena takole: za medrepubliške kulturne stike 51 %; za slovenske
kulturne manifestacije v tujini 280/o; za slovenske kulturne manifestacije v LRS
15 0/o; za tuje umetniške nastope v LRS 8% .
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Ce bodo vse prireditve, ki so bile planirane in za katere je sklad v načelu
že odobril, da bo delno prispeval k njihovi uresničitvi, tudi izvedene, bo ostalo
v rezervi sklada približno še 7 milijonov, kar bi bila tudi prava rezerva, ki jo
zakon predvideva.
Posebnosti, ki jih prinaša novi zakon so glede na sedanje stanje te-le: Sklad
ima kot pravna oseba svoj upravni odbor, katerega predsednik je odredbodajalec. Dosedanja praksa, da se sredstva sklada ne smejo trošiti za investicije,
za financiranje rednega delovanja kulturnih zavodov ter za štipendije ali drugačne podpore posameznikom, je v zakonu izrecno poudarjena. V bodoče bo
poslovanje sklada lahko bolj načrtno, ker bo sklad rnoral imeti predpisano
rezervo, ki bo omogočala redno planiranje izdatkov. Vse drugo je razvidno iz
zakonskega predloga in iz pismene obrazložitve, na katero se v celoti sklicujem.
Izjavljam, da se z odstavkom k 6. členu strinjam in zaradi tega predlagam
v imenu Izvršnega sveta, da Ljudska skupščina predlog zakona sprejme.
Podpredsednik Miha Berčič: Slišali ste poročila in obrazložitev in
prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne
javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog
zakona o skladu LRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona v Zboru proizvajalcev
soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudske republike Slovenije za pospeševanje založništva.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Poročevalec
odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Jože Knez prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec Elica Dolenc prebere odborovo
poročilo. — Glej priloge.)
Zeli predstavnik Izvršnega sveta zakonski predlog še ustno obrazložiti?
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Glede tega
zakona je forfnalno pravno potrebno, pravzaprav iz tistih razlogov kakor za
prejšnji zakon, določbe našega dosedanjega zakona prilagoditi novim predpisom.
Dovolite mi, da vas nekoliko seznanim s poslovanjem tega sklada oziroma
z načeli, na podlagi katerih posluje sklad za založništvo, ki je bil tudi načelno
v tej skupščini že sprejet s tem, da je bil njegov predračun predložen in odobren
ob razpravi o proračunu LR Slovenije za letošnje leto.
Izvršni svet je mnenja, da je obstoj tega sklada potreben in da bi se v
poslovanju založništva v naši Ljudski republiki negativno odrazilo, če bi ta
sklad prenehal obstajati. Res je sicer, da so se že pred pričetkom delovanja
sklada za pospeševanje založništva dajala založniškim podjetjem vsako leto posebna si'edstva, vendar je dejstvo, da se je po ustanovitvi sklada založniška
dejavnost še povečala in da se je povečala v veliki meri skladno s tem, kolikor
so se povečala sredstva tega sklada in so se tako razbremenjevali tudi administrativni proračuni.
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Potrebnost sklada oziroma njegova pomembnost je najbolj razvidna iz tega,
kako so se povečala sredstva. V letu 1957 je sklad imel na razpolago 59 milijonov, v 1958. letu 76 milijonov, v 1959. letu 109 milijonov, v letošnjem letu,
potem, ko je bilo odobreno razpolagati še z nerazporejenimi sredstvi, pa ima
sklad na razpolago 172 milijonov.
O delu sklada za pospeševanje založništva je ponovno razpravljal Svet za
kulturo in prosveto, pri katerem je sklad, prav tako pa tudi Izvršni svet, ki
je sodil, da je treba vprašanje založniške politike aktivneje spremljati in uspešneje uveljavljati politiko sklada, ki bi se naj odrazila predvsem v tem, da bi
sklad ne samo obravnaval vse primere prošenj, ki prihajajo, temveč da bi zlasti
z natečaji vzpodbudil aktivnejšo politiko založb, tako da bi založbe bolj uvidele.
na katerih publikacijah ima družba poseben interes. Tako aktivnejše delo in
globlje poseganje v založniško dejavnost je skladu uspelo le do neke mere. ker
so namreč založniška podjetja čestokrat preveč gledala na komercialni uspeh
in so se že pri predlaganju prošenj za dotacije iz tega sklada oziroma pri svojih
založniških programih odločala za takšna dela, ki zagotavljajo večji komercialni
uspeh in manj za takšna dela, ki so družbeno sicer pomembnejša. Vplivanje
preko natečaja pa se bo pokazalo šele v prihodnje, ker je sklad šele sedaj prešel
na tak način delovanja.
Upravnemu odboru so bile dane smernice deloma že v uredbi, v kateri je
bilo natančno določeno, katere kategorije knjižnih in revialnih edicij lahko
dobijo subvencijo iz sredstev sklada, še podrobnejše smernice pa so bile dane
v razpravi o delu sklada. Ugotovljeno je bilo, da je na splošno naša knjiga
draga, in sicer predvsem zaradi svoje opreme in da založbe premalo gledajo na
to, da bi bile knjige cenejše in tako dostopnejše širšemu krogu bralcev. Knjižni
programi so podcenjevali določene kategorije literature, kar je bilo najočitnojše
pri politični in ideološki ter pri znanstveni, poljudno znanstveni in strokovni
literaturi. Tudi vprašanju učbenikov so založbe posvečale premalo pozornosti
oziroma so bile predvsem zainteresirane na enostavnih učbenikih z velikimi
nakladami, dočim so bili učbeniki za univerzo in strokovne šole zapostavljeni
in to deloma zaradi tega, ker je tisk dražji, deloma zaradi kompliciranosti
materije, ki jo obravnavajo taki učbeniki, deloma pa tudi zato, ker je bila
naklada takih učbenikov nižja. Pri učbenikih je treba posebej opozoriti na to,
da ima glavno skrb za njihovo kvaliteto in trajanje veljavnosti svet za šolstvo,
ki je glede tega že sprejel nekatere energične ukrepe, da se bo čas veljavnosti
učbenikov podaljšal in da se bo preprečilo često menjavanje učbenikov z novimi,
ki niso bistveno izpopolnjeni.
Najtesnejše sodelovanje upravnega odbora sklada s svetom za šolstvo, s
katerim je sklad vedno v vseh stališčih popolnoma soglašal, je v zadnjem času
že dalo pozitivne rezultate in se je stanje na tem področju bistveno izboljšalo.
V skladu z načelom, da je treba podpreti predvsem tisk družbeno pomembnejših
del, je sklad prenehal s prejšnjo prakso, ko je često subvencioniral preveliko
število publikacij s sorazmerno majhnimi zneski. V zadnjem času podpira sklad
predvsem izdajo takšnih publikacij, po katerih se kaže nujna potreba v našem
javnem življenju. Seveda so tu nastopile določene težave, zlasti pri nekaterih
strokovnih društvih in organizacijah, ki so bile v glavnem orientirane na subvencijo sklada in ne na razširjenost svojih glasil. Sklad je vpeljal v svoje delo
še nov kriterij, ki naj bo jasno opozorilo založbam, da bo publikacije, ki bodo
dosegle poseben uspeh, izdatneje podprl kakor tiste, ki ne bodo dosegle pomemb-
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nejšega uspeha pri bralcih. Upravni odbor je prav tako razpravljal o tem, da bi
bilo treba za odkupom subvencioniranih knjig, ki jih imajo^ založbe na zalogi,
pospešiti njihov vpliv na bralce, ker bi tako odkupljene knjige bile razdeljene
povsod tam, kjer bi se pokazalo, da jih ni dovolj v prometu ali kjer bi bil vpliv
takšnih publikacij posebno nujen in potreben.
Določene težave, ki nastopajo zaradi tega, ker skušajo nekatere založbe iz
sklada dobiti nesorazmerno velik del za kritje režije svojega poslovanja, bo sklad
premostil tako, da bo objektiviziral zahtevke založb in jih priznaval samo v
mejah dejanskih nujnosti.
2e razdelitev sredstev za tekoče leto po kategorijah, kot jih navaja zakon,
kaže, da je sklad upošteval vse omenjene smernice in da se trudi, da bi bilo
njegovo delo čim uspešnejše ter da bi s svojimi stališči in intervencijo čirn aktivneje posegal v pravilno usmerjanje programa v založniških podjetjih. Plan
sklada predvideva po posameznih kategorijah za leto 1960 naslednje subvencije:
za politično in ideološko literaturo 55 milijonov, za znastveno, strokovno in
poljudno znanstveno literaturo 59 milijonov, za učbenike 20 milijonov, za mladinsko literaturo 19 milijonov, za tujo in domačo klasično leposlovje 9 milijonov, za glasbene, likovne in druge umetniške publikacije 8 milijonov.
Univerza je dobila še posebna sredstva za učbenike in skripta in sicer v
višini 25 milijonov, kar bo moralo biti v prihodnje spričo zanemarjanja tega
področja več ali manj stalna postavka in to v znesku, ki bo najbolje ustrezal
potrebam univerze in zmogljivosti sklada, ki je za enkrat navezan le na sredstva, predvidena v zakonu o založniških podjetjih in založniških zavodih.
Čeprav bo torej sklad po svojih močeh skušal vplivati na pravilno usmeritev
programov založb, bo to delo uspešno le v primeru, če bodo tudi vodstva založb
in predvsem založniški sveti obravnavali svojo založniško dejavnost kot del
naše splošne politike. Zato je treba poostriti kriterije pri sestavljanju založniških programov. Dolžnost sklada za pospeševanje založništva pa je, da bo
čim bolj, seveda v skladu s svojimi možnostmi, podpiral izdajanje publikacij,
ki bodo pospeševale naš družbeni razvoj, dvigale znanje in bogatile kulturno
rast našega delovnega človeka.
Spremembe, ki jih prinaša zakon glede poslovanja sklada, so enake kot so
bile omenjene že pri prejšnjem zakonu. Sklad je pravna oseba, ustanoviteljske
pravice do^ njega izvaja Izvršni svet, v upravnem odboru pa so zastopani organi
organizacij, ki so najbolj zainteresirane na založniški dejavnosti v naši republiki. V sklad se stekajo predvsem sredstva, ki jih odstopa federacija, oziroma,
ki bi jih morala plačevati založniška podjetja federaciji, pa se jim je ta odpovedala in sicer do 50 % teh družbenih dajatev.
Smatram, da je delovanje sklada tako, kakor je bilo dosedaj oziroma tako
kakšno bo v prihodnje po smernicah, ki sta mu jih dala svet za kulturo in
prosveto in pa Izvršni svet, nujno potrebno in zato predlagam v imenu Izvršnega
sveta, da zbor ta predlog zakona sprejme.
Podpredsednik Miha Berčič: Prehajamo na obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o skladu Ljudske republike
Slovenije za pospeševanje založništva v Zboru proizvajalcev soglasno sprejet.
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Ljudske
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1959.
Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec odbora
za proračun ljudski poslanec Franc Mencinger prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec inž. Jože Drnovšek prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
2eli predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k predlogu
zakona?
Janko Dekleva: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zaključek
leta 1959 nam pokaže, da se je proračunska potrošnja v tem letu nasproti letu
1958 povečala za 140/o. To velja za republiški proračun kot za proračune okrajnih in občinskih ljudskih odborov. Ce ob tej ugotovitvi primerjamo proračunskopotrošnjo z narodnim dohodkom, vidimo, da se je povečal celotni narodni dohodek v Sloveniji od leta 1957 do 1959 za 27 Vo. Proračunska potrošnja pa se
je povečala, če vzamemo za leto 1957 indeks 100, v letu 1958 na 122, v letu
1959 na 136. Proračunska potrošnja republiškega proračuna samega se je dvignila
od leta 1957 za 49 %, in sicer v letu 1958 v odnosu na 1957 za 35 %, v letu 1959
glede na 1958 pa za 14 »/o. Pri ljudskih odborih je porast nekoliko manjši in
sicer v letu 1958 glede na 1957 za 17 "/o, v letu 1959 glede na 1958 pa kakor pri
republiki za 14,0/o
Ob tej primerjavi lahko ugotovimo, da pri nas proračunska potrošnja raste
še vedno hitreje kakor narodni dohodek. Ta razlika je bila v letu 1958 večja
kakor v letu 1959, ko je bila nekoliko manjša. Položaj se sicer, kot je videti,
izboljšuje, vendar pa drži zaključek, da naraščanje proračunske potrošnje ni
v sorazmerju z naraščanjem narodnega dohodka oziroma, da se povečuje hitreje,
kakor je zaželeno in kakor bi bilo prav. To je prva ugotovitev.
Republiški proračun je imel v letu 1959 okroglo 555 milijonov presežka. To
vam je že znano, tako, da ta presežek ne pomeni presenečenja, saj smo že v
planu za leto 1960 predvideli tak rezultat in vnesli med dohodke presežek iz
leta 1959 v višini 576 milijonov. Tak je položaj pri republiškem proračunu. Presežek pa se ne pojavlja v letu 1959 le v republiškem proračunu, temveč tudi
pri proračunih ljudskih odborov. To se kaže pri okrajnih ljudskih odborih v
skupnem presežku 160 milijonov nasproti 2 milijonoma v letu 1958, pri večjem
delu občin pa v presežku 426 milijonov nasproti 296 milijonom v letu 1958.
Drugi del občin pa ima primanjkljaj 294 milijonov, ki ga je v tem letu izjemoma
omogočil zvezni predpis na račun 6 % rezerve.
Iz tega vidimo, da so dosegli posamezni okrajni ljudski odbori v letu 1959
majhen presežek, prav tako pa tudi večja polovica občin. Manjša polovica občin
je imela malenkosten primanjkljaj. Ta primanjkljaj bo seveda poravnan v letu
1960. V zvezi s tem pa mislim, da je treba reči nekaj besed o zelo škodljivi
politiki nekaterih občinskih ljudskih odborov. Se vedno je nekaj občinskih ljudskih odborov, ki še danes ne verjamejo v nov položaj, ki se je še bolj utrdil
s sprejemom novega zakona o proračunih, namreč, da so proračunska sredstva
notranja zadeva politično-teritorialnih enot in da ničesar ne pridobijo s tem, če
trosijo več kot imajo, ker bodo morale to kriti s svojimi dohodki v naslednjih
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lc4ih. Opaziti je, da je tudi letos še precej ljudskih odborov, ki se še ne zavedajo,
da je ta ureditev res trajna in zato tudi letos njihova proračunska potrošnja
ni v skladu z njihovimi pridobitvenimi možnostmi, to je, predvideli so večje
proračunske izdatke, kot pa bodo mogli doseči dohodkov. Mislim, da je prav,
da take občine ponovno opozorimo, da gre letošnja previsoka potrošnja v breme
dohodkov naslednjega leta.
Glede uravnovešenosti med dohodki in izdatki republiškega proračuna med
letom 1959 ni bilo težav. Vse leto nismo potrebovali bančnih kreditov, medtejn
ko so take kredite še vedno potrebovali nekateri ljudski odbori, predvsem v
prvi polovici leta.
V zvezi s pritekanjem dohodkov v republiški proračun je treba omeniti, da
.so v prvem četrtletju bili doseženi dohodki v višini 22 % letne realizacije 1959.
v zadnjem četrtletju pa v višini 31 %. To pomeni, da je bila dinamika pritekanja
dohodkov v zadnjem četrtletju visoka, dočim je bila v prvem delu leta nizka.
Ker je tako stanje bilo tudi pri ljudskih odborih, le-ti v prvi polovici leta niso
mogli izvajati proračunske potrošnje brez bančnih kreditov.
V zvezi s tem je treba kritizirati mnoge gospodarske organizacije zaradi
malomarnega in nediscipliniranega odvajanja sredstev v proračune, kajti zadnje
dni leta 1959 je prispelo toliko vplačil, da jih je bilo mogoče v banki knjigovodstveno sprovesti šele konec januarja 1960. Tako neažurno poravnavanje družbenih obveznosti otežuje delo tako bankam kakor tudi proračunom. V precejšnji
meri prav zaradi tega ni mogoče realno soditi stanja ob koncu leta oziroma je
zelo težko realno planirati dohodke za naslednje, leto.
Pri proračunskih dohodkih v letu 1959 je treba omeniti predvsem dve posebnosti. Prva je v proračunskem prispevku iz osebnega dohodka, ki je bil
realiziran čez 100%. to je 113%. To preseganje je predvsem posledica uvajanja nagrajevanja po učinku in s tem tudi izrazito dobrih uspehov v našem gospodarstvu in je ta dohodek vplival na že omenjeni finančni efekt proračuna
v letu 1959.
Druga posebnost so kmečke dajatve. Konkretno rečeno: plan dohodnine je
bil dosežen le z 82 %, dočim je bil plan doklad realiziran s 129 "/o. To je seveda
posledica naše lanske politike, ki je povzročala, da se je plan dohodnine znižal
zaradi novih predpisov oziroma ukrepov. Zato smo predvidevali, da bodo ljudski
odbori namesto izpadle dohodnine lahko predpisovali več doklad.
Končna izterjava kmečkih dajatev je bila v letu 1959 za 21 % višja kot v
letu 1958. Proti koncu leta 1959 je prišlo v zvezi s kmečkimi dokladami do tega.
da so se ljudski odbori na splošno pritoževali, da je kmečka obdavčitev previsoko odmerjena in da je ni mogoče realizirati. Intervencija okrajev je povzročila, da smo podvzeli akcijo, po kateri naj bi ljudski odbori uredili vprašanje
doklad s tem, da bi doklade znižali. Rezultat te akcije pa je bil negativen. Negativen pa jo bil v tem smislu, da ljudski odbori niso prejeli v globalu manj
sredstev, se pravi, da niso izterjali manj in je torej šlo le za posamezne primere,
kjer so bile potrebne spremembe. Dokaz za to so tudi odpisi v letu 1959, ki so
bili .manjši kakor v letu 1958. To pa pomeni, da lahko domnevamo, da zaskrbljenost, ki je nastala pri ljudskih odborih v septembru leta 1959, na splošno ni
bila utemeljena in da je bila morda utemeljena le v posameznih primerih.
Pri proračunskih izdatkih je bilo kljub izkazanemu presežku, ki ga po
zakonu v letu 1959 nismo mogli koristiti, dovolj težav zaradi vrste novih potreb.
Ureditev uslužbenskih prejemkov po predpisih je terjalo dodatnih 43 milijonov.

;

14. seja

№

zvišanje honorarjev — skoro v celoti za univerzo, zaradi reorganizacije študija
— 27 milijonov, potrebe notranje upVave novih 36 milijonov, zvišanje regresov
za dopuste, regresov pri vozninah za učence itd. 53 milijonov, vzdrževanje republiških zgradb 103 milijone in še vrsta drugih potreb. Med glavnimi prihranki
za kritje teh primanjkljajev je bilo 136 milijonov pri investicijah, predvsem
pri zdravstvu, ki jih v glavnem zaradi neizdelanih projektov ni bilo mogoče
pričeti, prihranek 118 milijonov na stroških za umobolne, ker je plačevanje teh
stroškov za socialne zavarovance prevzel zavod za socialno zavarovanje in večji
ali manjši prihranki pri vrsti postavk. Le s poostrenim varčevanjem je bilo
mogoče realizirati nastale potrebe, zato pa izkazuje zaključni račun toliko
virmanov, ki kažejo na to, kako se je iskal izhod.
Pri proračunskih izdatkih naj navedem še to, da smo nastavili v letu 1959
450 novih usluž'bcncev, v glavnem miličnikov. Kljub temu pa smo obdržali
razmerje med osebnimi in materialnimi izdatki približno enako kot v letu 1958.
Leta 1958 so znašali pri ustanovah osebni izdatki 60 0/o proračuna, materialni
pa 40%, v letu 1959 pa so znašali osebni izdatki nasproti materialnim 58 : 42.
To smo dosegli kljub temu, da smo imeli 450 novih uslužbencev.
Pri samostojnih zavodih, od katerih smo imeli v letu 1959 le še bivše finančne samostojne zavode, je treba poudariti kot pozitivno dejstvo, da so se
proračunske dotacije zavodom v primerjavi z njihovimi izdatki v letu 1959 ponovno znižale. Leta 1957 so dotacije teh finančno samostojnih zavodov krile
3.4 % njihovih izdatkov, v letu 1958 še 2,1 %, v letu 1959 pa le 1,4 %. To pomeni, da se finančno samostojni zavodi glede financiranja vse bolj osamosvajajo
in se približujejo stanju, ko bodo dotacije le izjemen primer, in sicer pri zavodih,
ki iz objektivnih vzrokov ne bodo mogli doseči dovolj lastnih dohodkov, ali pa
ker je družba zainteresirana na njihovem posebnem razvoju. Sledeč načelu, ki
ga postavlja novi zakon o proračunih, nismo z zaključkom leta 1959 nikdar
posegali po presežkih teh zavodov, temveč smo jih — lahko rečem — v sporazumu z njimi, porazdelili v njihove lastne sklade.
Presežke izkazujejo, kakor je bilo predvideno, tudi republiški proračunski
skladi, le da prikazuje zaključni račun 1 119 000 000 sredstev za prenos v leto
1960, medtem ko smo ob sprejemanju plana predvideli samo okrog 986 .milijonov.
Imamo torej približno 113 milijonov več, kot smo planirali.
Na koncu naj še informiram zbor o zadolženosti republiškega proračuna.
Konec leta 1959 kaže tole stanje: Vsa republiška proračunska posojila so znašala
7 558 000 000, od tega odpade na financiranje gospodarskih investicij 3978 milijonov, na gradnjo stanovanjskih hiš 1619 milijonov, na kritje proračunskega
primanjkljaja iz 1956. leta 486 milijonov ter za gospodarstvo 1491 milijonov,
kjer gre skoro v celoti za hidrocentralo Vuhred.
Seveda ta zadolžitev ne pomeni, da je treba vrniti sredstva v kratkem, ker
so nekatera posojila dana tudi na 20, ali 30, pa tudi še na več let, tako da so
letne anuitete, ki jih plačujemo iz proračuna, razmeroma nizke in znašajo v
letu 1959 konkretno 290 milijonov.
S tem je, sodim, podana glavna karakteristika in problematika republiškega
zaključnega računa za leto 1959 in predlagam, da ga zbor potrdi.
Podpredsednik Miha Berčič: Prehajamo na obravnavo. Kdo želi
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko.
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(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor proizvajalcev sprejel predlog zakona o
zaključnem računu o izvršitvi proračuna LRS (republiškega proračuna) za
leto 1959.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo, da da poročilo. (Ker je bil
poročevalec odbora za gospodarstvo ljudski poslanec Štefan Pavšič odsoten je
namesto njega prebral poročilo ljudski poslanec Anton Seljak. — Glej
priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da prebere odborovo poročilo.
(Poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec inž. Jože Drnovšek
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Ali bi želel predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k predlogu odloka?
Milan Kristan: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! K predlogu
odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za
leto 1959, ki ga je predlagala služba družbenega knjigovodstva in odobril
Državni sekretariat za finance LRS, bi k obrazložitvi, ki je predlogu odloka priložena, dodal še nekaj pojasnil.
Po splošnih načelih družbenega plana LRS za leto 1959 naj bi sredstva
republiškega investicijskega sklada služila kot regulativ za skladnejši gospodarski razvoj po perspektivnem planu, in to predvsem pri negospodarskih investicijah za pospešen lazvoj družbenega standarda, zlasti na področju zdravstva
in prosvete v .mestih in industrijskih središčih, v gospodarstvu pa za večja
vlaganja kot doslej za razvoj kmetijstva, trgovine, turizma in gostinstva ter
obrti.
V skladu z zveznimi predpisi je republiški investicijski sklad do leta 1959
razpolagal le s sredstvi, ki so se zbrala v prejšnjem letu, medtem ko je bil ves
tekoči priliv in vse anuitete, plačane v letu 1959, blokiran. Pri tem lahko ugotavljamo, da so tako predvideni priliv, kakor tudi predpisane anuitete med
letom v redu pritekali, saj je bil konec leta zabeležen celo presežek. Od vseh
razpoložljivih sredstev sklada, ki so znašala v letu 1959 skupno 4177 milijonov
dinarjev, je bilo v skladu z določili družbenega plana dodeljeno za poravnavo
obveznosti republike Narodni banki 428 milijonov, za negospodarske investicije
1412 milijonov in za investicijske naložbe v gospodarstvu 2337 milijonov, s tem.
da se pri naložbah gospodarsko razpoložljiva sredstva predvsem uporabijo za
poravnavo obveznosti iz prejšnjih let in pa za udeležbo pri posojilih iz splošnega
investicijskega sklada in združenih sredstev gospodarskih organizacij, kakor tudi
za samostojna posojila, ki vežejo decentralizirana sredstva na take objekte, ki
zagotavljajo skladnejši razvoj gospodarstva po perspektivnem planu.
Za investicijske naložbe v gospodarstvu prosta sredstva republiškega investicijskega sklada so bila po določilih družbenega plana kvotirana na posamezne
panoge, pri tem pa so bila sredstva, namenjena za kmetijstvo, prenesena na
Jugoslovansko kmetijsko banko, kjer je bil z odlokom Izvršnega sveta imenovan
poseben odbor za upravljanje s temi sredstvi in za dodeljevanje posojil v kmetijstvu. Po družbenem planu določena nerazporejena sredstva v višini 10 0/o
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prostih sredstev je Izvršni svet v skladu z določili družbenega plana med letom
namensko odredil za kritje obveznosti pri določenih objektih, ki ne bi smele
bremeniti določenih kvot v posameznih panogah, in za posojila gospodarstvu
v okrajih Murska Sobota, Novo mesto in Gorica za objekte, ki so v skladu s
smernicami perspektivnega plana.
Da bi se zagotovila smotrna in dolgoročnejša investicijska politika ter
poudarila vloga republiškega investicijskega sklada pri usmerjanju decentraliziranih sredstev za naložbe v objekte, ki zagotavljajo skladnejši gospodarski
razvoj, je Izvršni svet izdal odlok o porabi sredstev republiškega investicijskega
sklada, po katerem sta lahko odbora za posojila dodeljevala okvirna posojila
Z angažiranjem sredstev republiškega investicijskega sklada prihodnjih let s
tranšajni do višine 50«/o prostih sredstev tekočega leta.
Da bi se pri uporabi teh sredstev zagotovila osnovna načela, ki jih je
družbeni plan določil za usmerjanje sredstev republiškega investicijskega sklada
in hkrati dosegla čim bolj racionalna in smotrna naložba razpoložljivih sredstev,
je bila že v začetku leta potrebna izredna previdnost in pozornost. Zaradi sorazmerno majhnih prostih sredstev republiškega investicijskega sklada in njihove
prioritetne usmerjenosti k udeležbi pri posojilih iz splošnega investicijskega
sklada, odbora za posojila nista razpisala natečajev, pač pa sta z objavo natančnejših pogojev za dodeljevanje posojil po posameznih panogah gospodarstva
določila prednost za takšne investicije, ki so zagotavljale večjo rentabilnost
vloženih sredstev, večji devizni efekt, hitrejšo dograditev in hitrejše vračanje
posojila.
Po navedenih načelih in pogojih sta odbora za posojila med letom prejela
skupno 150 zahtevkov, od katerih je bilo 16 takih zahtevkov, ki pogojem niso
ustrezali, zavrnjenih, dočim je konec leta ostalo še nerešenih 25 zahtevkov. V
letu 1959 je bilo odobrenih 109 posojil v skupnem znesku 1916 milijonov, pri
tem pa so znašale transe za to leto 1353 milijonov. Od odobrenih posojil jih
je bilo 58 za udeležbo pri splošnem investicijskem skladu v skupnem znesku
1047 milijonov dinarjev ali 55 %. Skupna predračunska vrednost odobrenih investicij je znašala 16 600 milijonov, s čimer bo zagotovljeno povečanje proizvodnje
ob dovršitvi gradnje za okoli 19 916 milijonov.
Iz vsega tega izhaja, da je republiški investicijski sklad kljub relativno
majhnim sredstvom, s katerimi je razpolagal in ki so znašala le 5,5 % skupne
proračunske vrednosti odobrenih investicij, odigral pomembno vlogo pri usmerjanju investicij, posebno tistih iz decentraliziranih sredstev. Samostojnih posojil
iz republiškega investicijskega sklada je bilo odobrenih 51 v znesku 869 milijonov, s skupno predračunsko vrednostjo objektov 1622 milijonov, pri katerih
je udeležba investitorjev bodisi iz njihovih lastnih sredstev, bodisi iz lokalnih
investicijskih skladov znašala skupno 753 milijonov dinarjev ali 46,5 "/o od predračunske vrednosti, kar predstavlja sorazmerno visoko udeležbo ter je ta znesek
za 50 0/o višji od zneska v letu 1958.
Podatki o potrošnji kreditov, odobrenih leta 1959 iz republiškega investicijskega sklada, kažejo, da ta ni bila na zadovoljivi višini, ker je znašala v globalu
le 74% vseh odobrenih sredstev. Od tega je znašala potrošnja pri negospodarskih investicijah 81 %, pri investicijskih naložbah v gospodarstvo pa le
68%, kjer je posebno zaostajala potrošnja v prometu, trgovini in gostinstvu.
Za sorazmerno nizko potrošnjo odobrenih kreditov v gospodarstvu je bilo več,
deloma objektivnih, deloma pa subjektivnih razlogov, in sicer: počasno odobra-
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vanje posojil iz sredstev splošnega investicijskega sklada, nezadostna kapaciteta projektivnih birojev in zaradi tega nepravočasna izdelava tehnične dokumentacije, pomanjkanje gradbenih kapacitet zaradi večje stanovanjske graditve,
zajnude pri dobavi domače in uvozne opreme, zamude, ki so jih povzročili mnogi
investitorji sami zaradi poznejših sprememb v programskih osnovah in končno
pomanjkanje osnovnega gradbenega materiala v drugi polovici leta, predvsem
cementa, opeke, betonskega železa in okenskega stekla. Od investitorjev, ki so
prejeli samostojna posojila iz republiškega investicijskega sklada, bi moralo
33 investitorjev že v letu 1959 pričeti s proizvodnjo na novih kapacitetah, od
teh pa jih 8 ni dokončalo predvidenih kapacitet v dogovorjenem roku.
Nič boljši ni položaj tudi pri investicijah, ki se gradijo iz sredstev splošnega
investicijskega sklada in kjer je republiški investicijski sklad le soudeležen.
Glede na to, da tako nezadovoljivo koristenje odobrenih sredstev povzroča izpad
predvidene proizvodnje in ustvarja disproporce glede na predvidevanja perspektivnega plana gospodarskega razvoja, je pravočasni dograditvi odobrenih kapacitet posvetiti v prihodnje še večjo pozornost kot doslej.
Ljudski skupščini je bilo predloženo v razpravo poročilo Jugoslovanske
investicijske banke o investicijski dejavnosti v LRS s posebnim poudarkom na
poslovanje s sredstvi republiškega in splošnega investicijskega sklada; iz tega
poročila je razvidna tudi podrobna investicijska problematika objektov. O poročilu sta razpravljala oba odbora za gospodarstvo ter v zvezi s tem sprejela
ustrezna priporočila Izvršnemu svetu LS LRS.
Podpredsednik Miha Berčič: Pričenjam obravnavo. Kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem obravnavo in prehajamo
na glasovanje. Kdor je za ta odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega
investicijskega sklada za leto 1959 v Zboru proizvajalcev sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o spremembi predračuna Sklada za vodno gospodarstvo LRS za leto 1960.
Prosim poročevalca odbora za proračun, da da poročilo. (Poročevalec odbora
za proračun ljudski poslanec Franc Mencinger prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca zakonodajnega odbora, da da poročilo. (Poročevalec
zakonodajnega odbora ljudski poslanec inž. Jože Drnovšek prebere
odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Iz poročil poročevalcev izhaja, da predlaga zakonodajni odbor v predlogu
odloka spremembe, in sicer v naslovu, ki naj se dopolni, pa tudi v besedilu,
kjer naj se pred sedanje besedilo vnese I. in doda še II. z besedilom »Ta odlok
velja od dneva objave v Uradnem listu LRS«. Ali odbor za proračun sprejema
predloge za spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagal zakonodajni odbor?
Prosim poročevalca, da se izjavi.
Franc Mencinger; Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske
skupščine LRS se strinja z dopolnitvami, ki sta jih predlagala zakonodajna
odbora Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev in predlaga, da se predlog
odloka z navedenimi dopolnitvami sprejme.
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Podpredsednik Miha Berčič: Amandjnaji obeh zborov so torej vsklajeni. Zeli Izvršni svet dati ustno izjavo glede amandmajev oziroma obrazložitev
k predlogu odloka? (Predstavnik Izvršnega sveta izjavi, da se s predlagamini
amandmaji strinja.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne
javi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi
odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Zbor
proizvajalcev sprejel predlog odloka o spremembi predračuna vodnega sklada
za leto 1960.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o letnem
odmoru. Po'določilih 1. člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine
LRS ima Zbor proizvajalcev letni odmor v poletnih fnesecih in traja ta odmor
največ tri mesece. Glede na to predlagam, da Zbor proizvajalcev sprejme ta-le
sklep o letnem odmoru:
»Letni odmor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS traja od 1. julija
do 1. septembra 1960.«
Zeli kdo besedo k predlogu tega sklepa? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem
predlog sklepa o letnem odmoru na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sklepa o
letnem odmoru sprejet.
Ker še nimamo poročila o tem ali je Republiški zbor sprejel zakone in
odloke, ki smo jih obravnavali, v enakem besedilu, prekinjam sejo. Tovariše
ljudske poslance obveščam, da bo po končani seji našega zbora še seja Kluba
poslancev.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 12. uri)
Podpredsednik Miha Berčič: Ljudske poslance obveščam, da je
Republiški zbor sprejel obravnavane zakone in odloke v enakem besedilu kol
naš zbor. Zato bom te zakone in odloke poslal predsedniku Ljudsko skupščine
LRS, da jih razglasi in objavi.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. Prihodnja seja bo
sklicana pismeno.
Seja je bila zaključena ob 12. uri.

SKUPNE SEJE
REPUBLIŠKEGA ZBORA IN ZBORA PROIZVAJALCEV

14. seja
(17. in 18. maja 1960)
Predsedoval: Miha Marinko, predsednik
Ljudske skupščine LRS
Tajnik:

dr. Miha Potočnik

Začetek seje ob 10.35 uri.

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam 14. skupno sejo Republiškeg;,
/bora in Zbora proizvajalcev.
Odsotnost poslancev je bila že ugotovljena na ločenih sejah.
Prosim tajnika, da prečita zapisnik 13. skupne seje. (Tajnik dr. Mihq
Potočnik prebere zapisnik 13. skupne seje.)
Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, menim,
da je zapisnik odobren.
Izvršni svet je sporočil, da želi odgovoriti na pismena vprašanja ljudskih
poslancev Tineta Remškarja o tranzitnem prometu na železniški progi Jesenice
—Repentabor in Vladimirja Logarja o ukinitvi Srednje dentistične šole v Ljubljani in o nadaljnji ureditvi zobozdravstvene službe v prihodnjih letih.
Po predlogu obeh zborov naj bi na skupni seji obravnavali poročilo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi s produktivnostjo dela in na
predlog obeh gospodarskih odborov sprejeli resolucijo o razvijanju vzpodbudnih
oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah.
Izvršni svet je predložil predlog sklepa za volitve in razrešitve sodnikov.
Zato predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. Obravnava poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi
s produktivnostjo dela ter obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih
organizacijah;
2. volitve in razrešitve sodnikov.
Je morda še kakšen drug predlog za dnevni red? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Pred prehodom na sprejeti dnevni red, prosim predstavnika Izvršnega sveta
tovariša Bojana Polaka za odgovor na vprašanje poslanca Tineta Remškarja.
Bojan Polak: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Na seji obeh
zborov Ljudske skupščine LRS dne 29. februarja 1960 je ljudski poslanec Tine
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Remškar iz Nove Gorice stavil Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS vprašanje, ki se glasi:
»Železniška proga Jesenice—Gorica—Sežana in dalje do Trsta ni toliko pomembna z vidika lokalnega, osebnega ali tovornega prometa, pač pa je kot
tranzitna proga gotovo med najpomembnejšimi v Jugoslaviji. V letu 1955 je
bilo po tej progi prepeljano 60 % vsega mednarodnega tranzitnega tovora v
smeri Trsta in od tega okoli 80 % avstrijskega tovora. Glede na to je ta proga
bila prvovrstnega pomena za jugoslovansko gospodarstvo. Izredno slabo stanje
gornjega ustroja proge, neverjetno neučinkovito odstranjevanje teh slabosti,
pomanjkanje vsakih vlaganj za modernizacijo proge, umetno omejevanje tranzita, kontingentiranje prevzema tovora na obmejnem prehodu Repentabor s
strani Generalne direkcije jugoslovanskih železnic verjetno zaradi slabega stanja
proge ter neprilagodljiva tarifna politika, so osnovne karakteristike odnosov do
te tako važne tranzitne proge. Taka politika se je seveda morala nujno odraziti
v tem, da je postajala iz leta v leto bolj nekonkurenčna paralelni italijanski
progi preko Trbiža, ki je zaradi takega stanja na naši progi naglo začela privlačevati tranzitni promet iz Avstrije nase.
Kot nadaljnja posledica tega je naglo padal priliv deviz s tega naslova.
Leta 1955 je ta priliv znašal 13 130 000 švicarskih frankov, do leta 1958 pa je
postopno padel na 6 324 000 švicarskih frankov ali 52 0/o. Leta 1955 je bilo po
naši progi prepeljano 73 "/o avstrijskega tovora v Trst, leta 1958 pa samo še
38 %, medtem ko je v letu 1959 tranzitni profnet na tej progi skoraj popolnoma
prenehal. Goriški okraj je v zvezi s stanjem na progi in v zvezi z letošnjim
uvozom diesel lokomotiv, ki so zaradi težine proge edini možen način modernizacije. Generalno direkcijo v Beogradu že dvakrat opozoril na akutnost tega
problema. Kaže pa, da Generalna direkcija jugoslovanskih železnic takim teritorialnim-perifernim, pa četudi po gospodarski važnosti osrednjim vprašanjem,
ni v stanju posvečati dovolj pozornosti. Saj nam niti odgovorili niso.
Mislimo, da je ta primer, eden tistih, ki jasno kaže na nujnost komercializacije poslovanja jugoslovanskih železnic in na nujnost poglobitve delavskega
samoupravljanja na železnicah.
Sklicujoč se na člen 115. poslovnika Ljudske skupščine LRS prosim Izvršni
svet, da mi na skupni seji obeh zborov odgovori na naslednji dve vprašanji:
1. Kaj namerava Izvršni svet podvzcti z namenom, da bi se ustvarili pogoji,
ki bi omogočili ponovno aktiviranje tranzita na progi Jesenice-Gorica—Sežana.
2. Kako gleda na napore organov Direkcije jugoslovanskih železnic, da bi
se ustvarile take oblike organizacije železniških podjetij, ki bi omogočile večjo
komercializacijo poslovanja?
Odgovor: Najprej je treba opozoriti, da se v vprašanju navedeni podatek,
da je bilo po progi Jesenice—Repentabor prepeljano v letih 1955 do 1958
73 % oziroma 38 % avstrijskega tovora v Trst in iz Trsta, nanaša na ves
avstrijski tranzit na progah Železniškega transportnega podjetja Ljubljana, to
je na progi Šentilj—Sežana in na progi Jesenice—Repentabor. Samo po progi
Jesenice—Repentabor pa je bilo v letu 1955 prepeljano 65 % vsega avstrijskega
tranzita preko Trsta, v letu 1958 pa samo še 30%.
Odgovor na prvo vprašanje; Na progi Jesenice—Repentabor, ki ima predvsem tranzitni značaj, mednarodni tranzit od leta 1955 dalje stalno in nezadržno
pada. V letu 1955 je bilo namreč na tej progi prepeljanega še 1 600 000 ton, v
letu 1959 pa samo še 400 000 ton avstrijskega tovora v Trst ali iz Trsta.
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Vzroke takega upadanja tranzitnega prometa moramo iskati v izredno
slabem tehničnem stanju proge, — slabi pragovi, počene tirnice — v neustreznem
stanju jeseniškega vozlišča ter v dotrajani in nezadostni vleki. Takšno stanje
povzroča nezadovoljivo brzino prevoza. Na progi, dolgi 133 km, se prevaža 20 0/o
tovora preko 48 ur, pride pa tudi do zastojev in omejitev v prometu. Tako je
zaradi pomanjkljive vleke na tej progi Direkcija jugoslovanskih železnic v
Ljubljani po nalogu Glavne direkcije jugoslovanskih železnic v juliju 1955
omejila prevzem mednarodnega tranzitnega tovora na postaji Repentabor na
250 voz dnevno.
Do leta 1956 je bil v veljavi trojni sporazum jugoslovanskih, italijanskih in
avstrijskih železnic, ki je zagotavljal našim progam 80 % tovora, italijanskim
progam pa samo 20 0/o v prometu Avstrija — Trst. Leta 1956 pa je Uprava italijanskih železnic razbila ta sporazum, ki je bil za naše železnice ugoden.
V kasnejših letih svobodne konkurence so italijanske železnice rekonstruirale in predvsem elektrificirale vzporedno in za avstrijsko^ povezavo s
Trstom daljšo progo preko Trbiža, kar pa je vseeno zagotovilo hitrejši prevoz
kot na goriški progi. Poleg tega pa so italijanske železnice komercializirale
akvizicijo avstrijskega tranzitnega tovora. Ti ukrepi so zagotovili italijanskim
železnicam porast prometa preko Trbiža, medtem ko je na naših progah tranzit
upadal.
Direkcija jugoslovanskih železnic v Ljubljani je večkrat predlagala Generalni direkciji jugoslovanskih železnic, ki je izključno pristojna za mednarodni
tranzit, da izboljša progo Jesenice—Repentabor, zlasti pa, da uvede prevoz z
diesel lokomotivami, pri čemer je neprestano opozarjala na gospodarsko škodo,
ki nastaja zaradi upadanja tranzitnega prometa.
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je po svojih organih aktivno podpiral
te predloge direkcije JZ Ljubljana. Kljub vsem predlogom in opozorilom pa
Generalna direkcija jugoslovanskih železnic ni pokazala nikakršnega razumevanja za izboljšanje tehničnega stanja te proge in vleke na njej. Pričeta je bila
le modernizacija jeseniškega železniškega vozlišča, čeprav je tudi tu dinamika
investiranja prepočasna.
Generalna direkcija jugoslovanskih železnic tudi ni gibčneje posegla v borbo
za pridobivanje avstrijskega tranzita za to progo. Odnos generalne direkcije do
proge Jesenice—Repentabor pa je najbolje razviden iz odgovora, ki ga je poslala
na urgenco Sekretariata Izvršnega sveta za promet, ki jo je ta poslal v zvezi
s to progo in na osnovi postavljenega vprašanja ljudskega poslanca Tineta
Remškarja. V njem namreč med drugim navaja, da v naslednjem petletnem
obdobju ni predvidena modernizacija te proge in vleke na njej, ker prevozna
moč proge ni izkoriščena več kot 30 %. Po mnenju generalne direkcije na tej
progi ni utemeljeno uvajati sodobne diesel vleke. Zaradi omejenih finančnih
možnosti je upravičeno vlaganje samo v tiste proge, kjer se na ta način pridobijo nove kapacitete in omogoči večja rentabilnost v poslovanju. Generalna
direkcija pa dalje navaja, da je komercialno poslovala za pridobivanje tranzita
na progi Jesenice—Repentabor, vendar samo v primerih, ko to ni bilo v škodo
prometu preko reškega pristanišča. Nadalje navaja še, da je po sporazumu z
avstrijskimi in italijanskimi železnicami iz leta 1959 že tako 40% vsega tranzitnega tovora v prometu Avstrija — Trst zagotovljenega za naše proge, kar ima
za uspeh.
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Proga Jesenice—Repentabor je sedaj dejansko izkoriščena samo do 30 0/o
propustne moči. Vendar je treba opozoriti na to, da je bila propustna moč te
proge v letu 1955 izkoriščena povprečno do 54 "/o, to pa je pod običajnimi pogoji
izkoriščenost, ki omogoča najboljšo izrabo progovnih in voznih sredstev ter
zagotavlja promet brez zastojev. Ne more pa veljati stališče generalne direkcije,
da zaradi take izkoriščenosti proge, niso utemeljena vlaganja za njeno modernizacijo, ker je prav majhno investiranje v progo Jesenice—Repentabor in
slabo stanje vleke povzročilo zmanjšanje avstrijskega tanzita na tej progi. Slabo
tehnično stanje proge in vleke je ravno glavni vzrok, da ta proga ni mogla
konkurirati hitrejšemu in varnejšemu prevozu po železniški progi preko Trbiža.
Modernizacija progovnih naprav in vleke bi omogočila progi Jesenice—Repentabor, da ponovno pridobi izgubljeni avstrijski tranzitni tovor.
Upoštevajoč pomembnost priliva neblagovnih deviz, so predlagana vlaganja
oziroma investicije v to progo rentabilne in ekonomsko upravičene. Generalna
direkcija jugoslovanskih železnic tolmači napore Direkcije jugoslovanskih
železnic v Ljubljani za aktiviranje avstrijskega tranzita za Trst preko naših
železnic v tem smislu, da hoče le-ta pridobiti tranzitni promet tudi na škodo
reške luke. Tako tolmačenje pa ni pravilno, saj se Direkcija jugoslovanskih
železnic Ljubljana zaveda, da ima skupnost koristi, če gre mednarodni tranzit
preko naših luk, k čemur so napori Direkcije Ljubljana prav tako prvenstveno
usmerjeni. Smatra pa, da je tisti tranzit, ki je iz teh ali onih razlogov usmerjen
v tržaško luko, treba v čim večji meri pritegniti na naše proge, ne pa da se
ta usmreja preko trbiške proge.
Sporazum z avstrijskimi in italijanskimi železnicami, ki je bil lani sklenjen
na pobudo italijanskih železnic, je ob soglasju Generalne direkcije praktično
utrdil sedanjo smer tranzita v prometu Avstrija — Trst, ki se je v zadnjih
letih tako neugodno razvila v škodo naših železnic. Generalna direkcija smatra
tak sporazum za uspeh naših železnic. Vzroke upadanja tranzita na goriški
progi pa vidi le v upadanju prometa v tržaški luki. Ne glede na dejstvo, da
je promet v tržaški luki dejansko do neke mere padel, kar je vplivalo tudi na
padec tranzitnega prometa na goriški progi, pa moramo ugotoviti, da je po
prejšnjem sporazumu, to je po sporazumu iz leta 1955, 80 0/o vsega avstrijskega
tovora v rometu s Trstom odpadlo na naše železnice in samo 20 % na italijanske.
Po omenjenem sporazumu iz lanskega leta pa bi po naših železnicah prepeljali
samo 40 0/o avstrijskega tranzita, medtem ko bi 60 % tega prometa bilo zagotovljenega italijanskim železnicam, iz česar je jasno razvidno, da je ta sporazum
za nas neugoden.
Zato Izvršni svet Ljudske skupščine LRS meni, da je modernizacija, posebej pa uvedba diesel lokomotiv na progi Jesenice—Repentabor za ustvarjanje
neblagovnih deviz zelo pomembna. Iz navedenega razloga bo podpiral Direkcijo
jugoslovanskih železnic Ljubljana pri njenih naporih za modernizacijo, posebej
pa za uvedbo diesel lokomotiv na tej progi in bo še nadalje ob obravnavi novega
perspektivnega plana gospodarskega razvoja Jugoslavije odločno zagovarjal potrebo in nujnost modernizacije in diesel vleke na progi Jesenice—Repentaboi.
Drugo vprašanje: Že v lanskem letu je komisija, ki jo je imenoval odbor za
gospodarstvo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, izdelala predlog o novi
organizaciji jugoslovanskih železnic. Predlagana organizacija bi omogočila železniškim transportnim podjetjem in njihovim kolektivom, da postanejo dejanski
nosilci gospodarjenja in preko svojih obratov in ekonomskih enot na ta način
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stimulirani na gospodarski uspeh njihovega poslovanja. Osnutek zakona o orga-,
nizaciji jugoslovanskih železnic, katerega pripravlja Generalna direkcija jugo,
slovanskih železnic, naj bi privedel do vsebinske decentralizacije jugoslovanskih
železnic in tako ustvaril materialno bazo delavskemu samoupravljanju jugo,
slovanskih železnic. Ta zakonski osnutek je prav zaradi vztrajanja zastopnikov
organov upravljanja Direkcije jugoslovanskih železnic Ljubljana, organov Izvršb
nega sveta Ljudske skupščine LRS ter Centralnega in Republiškega odbora
sindikatov delavcev, prometa in zvez, da se dosledno izvedejo navedena načela,
doživel že več sprememb, tako da je sedaj že tretji osnutek zakona doživel korekturo, s katero bo te dni predložen v obravnavo Zveznemu izvršnemu svetu.
Vse zadeve glede akvizicije tranzitnega železniškega prometa so sedaj v
izključni pristojnosti Generalne direkcije jugoslovanskih železnic. Železniško
transportno podjetje kot nosilec in izvrševalec tranzitnih prevozov nima vpo
gleda in vpliva na tranzitno poslovanje, še manj pa je materialno zainteresirano
in stimulirano za take prevoze. Zato moramo ob reorganizaciji jugoslovanskih
železnic tudi skrb za pridobivanje tranzitnega tovora prenesti na ona železniška
transportna podjetja, ki ta promet izvršujejo. S prenosom poslov, ki zadevajo
tranzit na progah Železniškega transportnega podjetja Ljubljana, na to podjetje
— v zadnjih letih je od skupne količine železniškega tranzitnega blaga v državi
odpadlo 85 do 90 0/o na proge tega podjetja - se bo z direktno materialno zainteresiranostjo podjetja povečanje tranzitnega prometa ob samostojnem gospodarjenju s sredstvi, šele omogočilo izboljšanje tehničnega stanja proge JeseniceRepentabor. Poleg tega pa bo mogoče pristopiti tudi h komercializaciji pridobivanja tranzitnega tovora, ker bo navedeno podjetje zaradi materialne zainteresiranosti komercializiralo akvizicijo tovora in tudi operativneje poslovalo.
Zato Izvršni svet Ljudske skupščine LRS smatra, da se z uresničitvijo že
navedenih načel, vsebovanih v predlogu njegove komisije za pripravo nove
organizacije jugoslovanskih železnic, mora organizacija jugoslovanskih železnic
prilagoditi in približati celotnemu našemu ekonomskemu in komunalnemu sistemu. Glede na to bo v tej smeri podpiral napore Direkcije jugoslovanskih
železnic Ljubljana, pa tudi sam in preko svojih organov bo ob obravnavi osnutka
novega zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic odločno zagovarjal nujnost
in potrebo, da se uveljavijo omenjena načela. To pa je obenem tudi odgovor na
prvo vprašanje, saj je aktiviranje tranzita pogojeno z uveljavljanjem navedenih
načel.
Predsednik Miha Marinko: Se ljudski poslanec Tine Remškar zadovolji z odgovorom?
Tine Remškar: S stališčem Izvršnega sveta se strinjam in z odgovorom zadovoljujem.
Predsednik Miha Marinko: Prosim predstavnika Izvršnega sveta Nika
Siliha za odgovor na vprašanje poslanca Vladimirja Logarja.
Niko Šilih: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zvezni poslanec
Vladimir Logar je stavil naslednje vprašanje.
»Poznano je, da v zdravstveni službi primanjkuje zobozdravstvenih delavcev. Zaradi pomanjkanja teh strokovnjakov je zdravstvena služba nezadovoljiva.
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Cela področja so brez zobozdravstvenih kadrov. Srednja dentislična šola v
Ljubljani, ki je dajala strokovno zadovoljive kadre, je bila pred leti ukinjena.
Prosim, da pojasnile, zakaj je bila ukinjena srednja dentistična šola in kaj je
Svet za zdravstvo LRS podvzel, da bi se zobozdravstveni službi zagotovili potrebni kadri in kako se misli urediti zobozdravstvena služba v prihodnjih letih?«
Odgovor: Na stavljeno vprašanje, zakaj je bila ukinjena srednja dentistična
šola, bi bilo potrebno uvodoma dati kratek historiat o tej šoli, da bi bile kasnejše ugotovitve jasnejše in razumljivejše.
Od leta 1945 do 1947 smo imeli enoletno dentistično šolo, ki je prekvalificirala v dveh letih skupno 62 zobnih tehnikov v dentiste. Ta prekvalifikacija
je zajela starejše tehnike, ki so deloma brez prave kvalifikacije opravljali dentistična dela. Leta 1959 je bila ustanovljena dvoletna dentistična šola, ki je
nudila višjo kvalifikacijo najboljšim absolventom zobotehnične srednje šole, ki
je bila ustanovljena leta 1956. Srednja dentistična šola je prenehala s svojim
delom 1952. leta in dala do tedaj skupno 37 dentistov. Šola je bila ukinjena
zaradi principialnega nasprotovanja zobozdravstvenih delavcev takemu načinu
šolanja. Njihovo nasprotovanje je izhajalo iz prepričanja, da tako šolanje ne daje
zadovoljive usposobljenosti in da bi lahko bila pomankljiva usposobljenost škodljiva za zdravstveno stanje državljanov. Na osnovi take argumentacije je bila
leta 1950 ustanovljena stomatološka fakulteta. S tem je bila dana možnost, da
se z redno fakultetno izobrazbo vzgoji veliko večje število zobozdravnikov. S
tem pa je bila zagotovljena tudi potrebna strokovna usposobljenost, ki so jo
zahtevali stomatologi. Kljub predvidevanju, da bo ustanovitev fakultete pomenila zadovoljivo rešitev tako strokovne usposobljenosti, kakor tudi hitre ш
številčno zadovoljive rasti kadrov, pa se to ni uresničilo. Vpis na fakulteto je
bil sicer velik, vendar je bilo diplomantov zelo malo. Od leta 1953 do 1960 je bilo
51 diplomantov in 33 absolventov.
Glede na izredno hitro rastoče potrebe po zobozdravstvenih storitvah je
bilo ponovno stavljeno vprašanje, kako hitreje odpraviti pomanjkanje kadra.
Po daljši razpravi je bil sprejet sklep, da se uvede ponovno šolanje dentistov.
vendar ne kot samostojna šola. temveč kot prva etapa univerzitetnega študija
na stomatološkem oddelku medicinske fakultete. S tem je zagotovljena potrebna
strokovna usposobljenost in možnost hitrejšega šolanja novih kadrov. Etapnost
študija na stomatološkem oddelku medicinske fakultete in inverzija študija bo
omogočila formiranje dveh profilov samostojnih zdravstvenih delavcev. Prva
etapa bo dala dentista, druga etapa pa zdravnika stomatologa. Reforma študija
na stomatološkem oddelku medicinske fakultete bo izvedena že v študijskem
letu 1960/61.
Etapnost fakultetnega študija v principu omogoča ustanovitev višjih zobozdravstvenih šol pri večjih zdravstvenih centrih izven Ljubljane. Glede na to,
da bo precejšen del absolventov zobotehnične srednje šole nadaljeval študij na
višjih zobozdravstvenih šolah, bo potrebno formirati tudi več zobotehničnih
srednjih šol izven Ljubljane. Proučujejo se že možnosti za ustanovitev višje šole
v Mariboru. Poleg reforme šolanja bo k hitrejši rasti kadra pripomogla tudi
dograditev stomatološkega oddelka, katerega bomo pričeli graditi že v letošnjem
letu. Prav tako predstavlja velik doprinos k hitrejši rasti tega kadra v letošnjem letu dograjena šola za srednje zobozdravstvene tehnike. Izvršni svet
smatra, da bodo vsi ti ukrepi omogočili hitrejšo in zadovoljivo rešitev formiranja novih zobozdravstvenih kadrov
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Predsednik Miha Marinko: Se poslanec Vladimir Logar zadovoljuje
Z odgovorom?
V 1 a d i jn i r Logar: Se zadovoljujem.
Predsednik Miha Marinko: Ima morda še kdo kakšno ustno vpraN
sanje? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, preidemo na 1, t oč k o dnevnega reda, to je na obravna^
vanje poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov
v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi s produkA
livnostjo dela ter na obravnavo in sklepanje o predlogu resolucije o razvijanji^
vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih oi'gani^
zacijah.
To poročilo so obravnavali odbori, zato prosim poročevalca odborov, da d;^
poročilo. Za oba gospodarska odbora, to je za odbor za vprašanje dela in soci,
alnega zavarovanja Zbora proizvajalcev in za odbor za prosveto in kulturo Re>
publiškega zbora je pripravljeno skupno poročilo.
Prosim poročevalca obeh gospodarskih odborov, da da poročilo.
(Poročevalec obeh gospodarskih odborov ljudski poslanec Jože Gerbec
prebere poročilo. — Glej priloge. — K prečitanemu poročilu doda še naslednje:)
Jože Gerbec: Tovariši ljudski poslanci! Predlog resolucije o razvijanju
spodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah
je bil razmnožen in poslan vsem ljudskim poslancem. Glede na to .menim, da ni
potrebno, da ga tu beremo.
Obvestiti pa vas moram, da sta se danes pred sejo še enkrat sestala odbora
za gospodarstvo obeh zborov in oba zakonodajna odbora. Odbora za gospodarstvo
sta sprejela k besedilu resolucije še nekaj dopolnitev oziroma popravkov, ki so
bili prav tako razmnoženi in ste jih prejeli hkrati s poročilom. Glede na to, da
je te dopolnitve oziroma popravke dodal predlagatelj resolucije, so ti postali
sestavni del predloga resolucije. Tudi za te dopolnitve oziroma popravke menim,
da jih ni treba brati, ker so vam bili pismeno predloženi.
Predsednik Miha Marinko: Za oba zakonodajna odbora bo podal
poročilo ljudski poslanec Janko Lukan. (Poročevalec obeh zakonodajnih odborov
ljudski poslanec Janko Lukan prebere poročilo. — Glej priloge.)
K poročilu in resoluciji bo spregovoril še predstavnik Izvršnega sveta tovariš Miran Košmelj.
Miran Košmelj: Tovariši ljudski poslanci! Razprava o problemih in
dosedanjih rezultatih nagrajevanja, zaposlovanja in strokovne vzgoje v zvezi
s produktivnostjo dela, ki je na pobudo Zbora proizvajalcev na dnevnem redu
današnje skupne seje obeh zborov Ljudske skupščine, spada po svoji vsebini
med najvažnejša vprašanja naše sedanje in bodoče politike.
Problemi nagrajevanja sodijo tako v področje razdelitve dohodka med
delovnimi kolektivi in družbeno skupnostjo, kakor tudi v področje razdelitve
dohodka znotraj delovnih kolektivov. V naši družbeni ureditvi predstavlja razdelitev ustvarjenega dohodka osnovno gibalo bodočega napredka. Nadaljnja rast
našega gospodarstva je namreč v bistvu pogojena s tem, kako bo sistem delitve
dohodka vzpodbujal posameznega proizvajalca in delovne kolektive k doseganju
večje proizvodnjo, k boljšemu poslovanju ter zlasti k večji produktivnosti dela.
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Se več. V sistemu delitve dohodka se zrcali jedro našega osrednjega družbenopolitičnega problema. S sistemom delitve dohodka uresničujemo socialistično
načelo, vsakomur po delu, kar predstavlja graditev in uveljavljanje socialističnih
odnosov v naši družbi.
Ko je sekretariat Izvršnega sveta dobil nalogo, da pripravi za to razpravo
potrebno gradivo, si je prizadeval prikazati možnosti in pogoje za nadaljnje razvijanje socialistične vsebine posameznih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov
in dati vsaj grobo oceno rezultatov, doseženih v preteklefn letu. 2e ta groba
ocena priča o prvih razmeroma velikih uspehih pri uvajanju različnih oblik
razdeljevanja osebnih dohodkov in njihovem vplivu pri napredovanju našega
gospodarstva ter krepitvi delavskega in družbenega upravljanja. Hkrati pa
uspehi preteklega leta, ko smo na področju delitve dohodka dosegli prvi večji
vzpon, dokazuje, s kako velikimi rezervami razpolagajo gospodarske organizacije
za nadaljno še mnogo hitrejšo rast proizvodnje in produktivnosti dela ter za še
hitrejši in kvalitetnejši razvoj vloge samoupravnih organov, ob vse večjem
vključevanju in prizadevanju vseh članov kolektiva.
V preteklem letu komaj začeto uvajanje takih sistemov in oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, je v miselnost proizvajalca že vnesla napredne politične koncepcije tako pri ustvarjanju, kot pri razdeljevanju osebnih dohodkov.
To je brez dvoma najvažnejša zmaga v dosedanjem razvoju in osnovni predpogoj za hitrejše odstranjevanje mezdno administrativnega pojmovanja v naših
delovnih kolektivih. Zato je brez dvoma naloga današnje razprave podpreti
prizadevanja vseh teh naprednih sil, da bodo sajnostojno še z večjo vnemo in
prizadevanji lažje in hitreje dosegla še boljše rezultate. Tem prizadevanjem bo
v veliko korist perspektiva, ki jo je v zvezi z nadaljnjim razvijanjem sistema
tako globalne med kolektivi in družbo, kot tudi individualne znotraj kolektivov, dal pred kratkim V. kongres Socialistične zveze delovnih ljudi Jugoslavije. Zato ni potrebno, da te koncepcije in perspektivo na tem mestu ponavljam.
Zdi se mi važnejše, da zaradi določenih pojmovanj posameznih kategorij in elementov, ki se kažejo pri vsakdanji praksi pri uvajanju razdeljevanja osebnih
dohodkov po delu, opozorim in pomagam pojasniti nekatere bistvene in v praksi
še vedno premalo razčiščene pojme, ki morda tudi v predloženem gradivu niso
bili dovolj poudarjeni.
Najprej sem dolžan tovarišem ljudskim poslancem pojasniti razloge, ki so
povzročili, da je gradivo Sekretariata Izvršnega sveta za delo pomanjkljivo
predvsem v zvezi z analizo vplivov in učinkov posameznih sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov na produktivnost dela. Uradna statistika razpolaga
samo z grobimi podatki in enostavnimi globalnimi merili o produktivnosti dela.
Po tej metodologiji prikazujemo produktivnost dela kot razmerje med spremembami v obsegu proizvodnje in spremembami v zaposlenosti, ne da bi v tako
dobljenem rezultatu lahko ugotavljali obseg posameznih vplivov, ki izvirajo
bodisi iz sprememb v sestavu sredstev za proizvodnjo, ali pa so rezultat vplivov
živega dela. Tako je torej obstoječe statistično merilo pomanjkljivo. Nimamo
zgrajenega merila, s katerim bi natančneje merili dvig produktivnosti dela in
vpliva posameznih elementov na celotno družbeno produktivnost dela. Izdelava
teh .meril je brez dvoma zelo zamotana stvar in se tudi v svetu še zelo nedognano rešuje po različnih metodologijah.
Se bolj kot s stališča celotnega gospodarstva pa je to vprašanje pri nas
pereče v posameznih gospodarskih organizacijah. Redka so podjetja, ki z lastno
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zgrajenimi sistemi stalno spremljajo in merijo produktivnost dela v svojih
enotah, obratih in celo kolektivu. Ugotavljanje, analiza in spremljanje odnosov
med rezultati dela in količino vloženega živega dela, kar predstavlja vsebino
pojma za produktivnost dela, je nadvse pomemben činitelj za dobro gospodarjenje v podjetju. S stališča delitve dohodka je ugotavljanje produktivnosti
dela izredno važno za pravilno in vsklajeno politiko kolektiva pri formiranju
in razdeljevanju osebnih dohodkov.
Cesto zasledimo pri gospodarskih organizacijah za to vprašanje premajhen
interes. Namesto intenzivnega izboljševanja lastne organizacije dela, ki bi omogočila tudi izdelavo meril za spremljanje produktivnosti dela, iščejo pogosto
gospodarske organizacije, v kolikor se sploh že ukvarjajo s tem problemom,
nekakšne recepte za ugotavljanje produktivnosti dela izven podjetja. Toda v
kolikor gre pri tem za enostavno posnemanje in prenašanje modelov z drugih,
čeprav istovrstnih podjetij, taka prizadevanja običajno ne dajo pričakovanih
rezultatov, ker ne temelje na lastnih konkretnih razmerah domačega podjetja.
Le s podrobnim proučevanjem razmer v domačem podjetju in z uvajanjem
ustrezne organizacije dela je mogoče zgraditi ustrezen sistem evidentiranja produktivnosti dela. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da je za
uspešno uvajanje ustreznih jneril za produktivnost dela potrebna tudi neka
družbena ustanova, ki bi se s problemi produktivnosti dela tako raznovrstnih
in raznolikih, sistematično ukvarjala in nudila podjetjem s svojimi znanstvenimi izsledki strokovno pomoč.
Caka nas torej delo v dveh smereh. Konkretno delo v podjetjih in znanstveno raziskovalno delo v ustreznih ustanovah, ki pa mora neposredno služiti
proizvodnji. Ne glede na te grobe pokazatelje rasti produktivnosti dela pa je
očitno, da se je produktivnost dela v letu 1959 v primerjavi z letom 1958, zlasti
pa še v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem leta 1959
močno dvignila. K temu uspehu je brez dvoma bistveno doprinesel spremenjeni
sistern razdeljevanja osebnih dohodkov, ki vzpodbuja k večjemu učinku in s
tem tudi k večjemu dohodku. Seveda pa si moramo biti na jasnem, da je absolutno vzeto, produktivnost dela v naših podjetjih še na razmeroma nizki stopnji
in da so, kot že rečeno, možnosti za njeno povečanje v naših podjetjih še zelo
velike.
Gledano s stališča narodnega gospodarstva je treba opozoriti na dejstvo,
da relativni porast produktivnosti dela tako v FLRJ kot celoti, kot v LRS še
vedno zaostaja za porastom proizvodnje in narodnega dohodka. Razen tega je
relativen porast produktivnosti dela podvržen občutnim nihanjem v posamezni!)
letih, v posameznih ljudskih republikah in tudi v posameznih gospodarskih
organizacijah istih strok oziroma panog.
Vse to pa kljub doseženim povečanjem v proizvodnji in narodnem dohodku
v bistvu zožuje osnovo za še hitrejši dvig življenjske ravni. Zato je s stališča
razdeljevanja osebnih dohodkov nujno, da gospodarske organizacije tožijo k taki
politiki ustvarjanja in razdeljevanja sredstev za osebne dohodke, ki bo v skladu
s povečano produktivnostjo dela. Le takšna politika lahko hitro dvigne naš
celotni gospodarski potencial na višjo stopnjo in lahko veliko prispeva k hitrejšemu porastu življenjske ravni delovnih ljudi.
V zvezi z uveljavljanjefn naprednih sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov se zaradi zastarelih pojmovanj v praksi pojavljajo zlasti še tele težave.
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Ze samo dejstvo, da ne govorimo več o plačevanju, o plačah, da opuščamo
tudi pojem nagrajevanja ter da govorimo o oblikovanju in razdeljevanju sredstev za osebne dohodke, opozarja, da ne gre le za razlike v besedah, temveč za
nove pojme, ki opredeljujejo nov položaj proizvajalca v socialističnih družbenih
odnosih. Delavci v gospodarskih organizacijah sami s svojim organiziranim
skupnim delom ustvarjajo sredstva in imajo samo oni pravico, da po izpolnitvi
svojih družbenih obveznosti njim preostala sredstva samostojno razdeljujejo na
sklade in na sredstva za osebne dohodke ter da sami določajo osnove in merila
za razdeljevanje teh sredstev na individualne osebne dohodke. Zato je odveč
govoriti še o plačevanju ali nagrajevanju, ker se v teh pojjnih še vedno krijejo
ostanki stare administrativne mezdne miselnosti, da je nekdo nad delavci, ki
jim priznava plačo ali nagrado. Taka miselnost pa je odločno nasprotna položaju proizvajalca, ki je subjekt proizvodnje in razdeljevanja sredstev.
Med zastarelimi pojmovanji je relativno še najbolj razširjeno mnenje, da
se že z določitvijo tarifne postavke hkrati določi osebni dohodek. Kjer so ostali
pri tarifnih postavkah kot plačah, pretežno odvisno od formalnih kvalifikacij,
še vedno prihaja do medsebojnega pogajanja za čim višjo tarifno postavko in
s tem že tudi za določeno plačo. Na tak način nagrajevane osebe zato niso dovolj
zainteresirane niti za ustrezni delovni uspeh na svojem delovnem mestu niti
za poslovni uspeh delovnega kolektiva. Prav tako te osebe ne kažejo posebne
vneme za uvedbo in izpopolnitev sistema razdeljevanja osebnih dohodkov po
delovnem učinku, delu in poslovnih uspehih. Zato je ohranjevanje takih oblik
tudi s političnega vidika v bistvu samo ohranjevanje mezdne miselnosti proizvajalca in mezdno-administrativnih odnosov v kolektivih. Uvajanje socialističnih
načel razdeljevanja osebnih dohodkov izključuje funkcijo tarifne postavke kot
plače in osnove za zagotavljanje od učinka in poslovnih uspehov neodvisnih,
vnaprej zagotovljenih zaslužkov. Tarifna postavka je sicer tudi še naprej potrebna, vendar samo kot obračunska tarifa, s katero se izražajo le relativne
medsebojne vrednosti posameznih del in opravil.
Podobne učinke imajo sistemi, kjer so osebni dohodki odvisni deloma tudi
še od osebnega ocenjevanja in od odmerjanja v okviru tarifnih postavk v razponu. V teh primerih uporabljajo za nadaljnjo diferenciacijo osebnih dohodkov
razne dodatke in ekonomsko neutemeljene premije, razne nagrade za »posebna
prizadevanja« itd. Protislovja, ki nastajajo zaradi tega med osebnimi dohodki
posameznikov in negativni politični učinki v medsebojnih odnosih, ki tako
prakso spremljajo, so resno opozorilo, da uveljavljeni sistem razdeljevanja
osebnih dohodkov še ni zajel vseh delovnih mest in vseh del. Kjer imajo za
posamezna delovna mesta še vedno osebne dohodke, določene kar s tarifno
postavko, je to zanesljiv znak, da delovnih mest nimajo še objektivno ocenjenih
in da opravil na takih delovnih mestih niti še ne poznajo. Zato zanje še ne
morejo imeti ustreznih meril, po katerih bi merili ali ocenjevali uspešnost opravljenega dela. Ker je taka ureditev statična in ne daje nobene perspektive, skušajo nastale probleme reševati z raznimi dopolnilnimi oblikami in metodami
osebnega ocenjevanja. To pa problemov ne reši, temveč jih kvečjemu še bolj
zamota.
Ce se izvrši objektivna kategorizacija delovnih mest in delovnih operacij
ter je tarifna postavka kot obračunska tarifa le odraz njihove relativne vrednosti, tedaj odpade potreba po osebni ocenitvi in po tarifnih postavkah v razponih. Praksa dokazuje, da osebno ocenjevanje in tarifne postavke v razponih
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niso noben prispevek k ekonomsko utemeljeni diferenciaciji osebnih dohodkov.
Na podlagi osebnega ocenjevanja izvršena diferenciacija ne more biti niti objektivna niti ekonomsko utemeljena, kajti osebe, ki naj ocenjujejo, vnašajo v
razdeljevanje osebnih dohodkov, subjektivne elemente, večkrat celo povsem
osebna razpoloženja in osebne odnose. Mojstrom, vodjem oddelkov in obratov,
ki na tej osnovi delavce ocenjujejo, daje ta pristojnost pravico in možnost, da
odločajo o dobršnem delu delavčevega zaslužka neodvisno od njegovega celotnega učinka. Najvažnejša pri tem pa je politična stran te metode, ker ohranja
v delovnih kolektivih socialističnim odnosom nasprotujoča naziranja, izražena v
podedovanih mezdnih odnosih: mojster — delavec.
Dovolj je torej razlogov, da je treba tarifne postavke v razponih in metode
osebnega ocenjevanja odpraviti, ker zavirajo razvoj in dosledno uveljavitev razdeljevanja osebnih dohodkov po delu in poslovnem uspehu in ker nimajo nič
skupnega s socialističnimi družbenimi odnosi. Na razne pomanjkljivosti v organizaciji dela ш posameznih služb opozarjajo relativno še vedno številni primeri
razdeljevanja sredstev za osebne dohodke v raznih odkritih, še pogosteje pa v
prikritih oblikah delitve presežkov, kot »osebnih dohodkov nad tarifnimi postavkami«. Učinek te kategorije je podoben že prej navedenim. Odpravo te kategorijo pa največkrat zavira neažurno obračunavanje osebnih dohodkov, kar
često ponovno pripelje do tega, da opravičuje obstoj tarifne postavke kot plače.
ker se ta najlaže obračunava.
Ne bo odveč, če iz tega mesta opozorimo na tarifne sporazume. Dejstvo je,
da so le ti v bistvu izrazit administrativni akt vmešavanja v samoupravne
pravice delovnih kolektivov. Njihova še posebna negativna stran pa se kaže
v tem, da ohranjajo tarifne postavke kot plače, da ohranjajo razpone, povrhu
še v okviru formalnih kvalifikacijskih stopenj in služijo kot opravičilo, da se
»plače« dogovarjajo izven kolektiva, neodvisno od poslovnih uspehov. Ni nobenega razloga, da se ne bi čimpreje razveljavilo določilo zakona o delovnih razmerjih, ki daje pooblastilo za takšno sklepanje tarifnih sporazumov.
Pri izgrajevanju enotnega sistema razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarski organizaciji povzroča nekatere težave v bistvu že zastarelo določilo zakona
0 delovnih razmerjih, ki zahteva za posamezne oblike in vrste osebnih dohodkov
posebne pravilnike. Poleg tako imenovanega tarifnega pravilnika morajo imeti
gospodarske organizacije namreč še posebne pravilnike o nagrajevanju po normah, po enoti proizvoda, po prometu, po ekonomskih enotah, posebne premijsko
pravilnike itd. Taka parcialnost pravilnikov zavaja gospodarske organizacije v
neenotno urejanje razdeljevanja osebnih dohodkov. Dejansko pa je in mora biti
formiranje in razdeljevanje sredstev za osebne dohodke enoten, celovit sistem,
kot odraz enotne politike delovnega kolektiva na tem področju. Zato bi bilo
nujno, da te parcialne pravilnike nadomesti enoten pravilnik o oblikovanju in
razdeljevanju osebnih dohodkov.
Mimogrede naj pripomnim še to, da je po mojem mnenju tudi pojem tarifni
pravilnik že zastarel, ker že po svojem naslovu in po predpisani vsebini preveč
poudarja tarifno postavko kot temeljno obliko osebnih dohodkov.
V današnji razpravi ne moremo mimo nekaterih pojavov, ki se kažejo ponekod v odnosu občinskih ljudskih odborov do gospodarskih organizacij. Ce te
odnose obravnavamo s posebnim ozirom na razdeljevanje osebnih dohodkov,
moramo izhajati iz osnovne predpostavke, da se naše komune razvijajo kot
skupnost proizvajalcev in da je eden od temeljnih virov sredstev, s katerimi
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komuna razpolaga, načeloma osebni dohodek. Ta predpostavka pa opozarja na
naslednje. Tako kot je osnovno merilo za formiranje in razdeljevanje sredstev
za osebne dohodke v gospodarskih organizacijah delovni in poslovni uspeh kot
rezultat produktivnosti dela, ekonomičnsti in rentabilnosti v poslovanju gospodarske organizacije, tako bi moral biti tudi dohodek komune rezultat dosežene
produktivnosti dela v gospodarskih organizacijah. V tistih komunah, kjer na
vire svojih sredstev še ne gledajo s tega stališča in se ozirajo zgolj na fiskalne
potrebe, delajo v bistvu slabo uslugo razvoju proizvajalnih sil, kar lahko ovira
uspešnejši gospodarski razvoj in razvoj življenjske ravni. Kajti ekonomsko moč
in bogastvo komune je mogoče krepiti predvsem s povečevanjem produktivnosti dela.
Zato je nesmiselno, če bi se v pogojih nadaljnje krepitve našega družbenega
sistema komune neposredno vmešavale v notranjo delitev čistega dohodka z določanjem razmerij .med osebnimi dohodki in skladi. Danes sicer ne poznamo vec
primerov takega vmešavanja z uporabo raznih upravnih aktov s strani ljudskih
odborov. So pa še primeri, ko se uporabljajo razne druge metode vplivanja na
razporejanje sredstev z vidika fiskalnih potreb komune. Posledice tega se^ ne
kažejo samo v okrnjenju samoupravnih pravic delovnih kolektivov, temveč je
to tudi v bistvu močna podpora birokratskim težnjam vodilnih uslužbencev v
gospodarskih organizacijah, da za takimi sugestijami laže prikrivajo svoje nedemokratične postopke pri odločanju samoupravnih organov v zvezi s formiranjem in razdeljevanjem sredstev za osebne dohodke.
Bistvo družbeno politične funkcije ljudskih odborov, zlasti pa še zborov
proizvajalcev je v tem, da z ekonomsko političnega vidika presojajo, kakšna
je politika delovnih kolektivov pri razpolaganju s sredstvi in kako se ta politika odraža na splošnem razvoju podjetja in na gospodarstvu komune kot celote..
Poročila nekaterih ljudskih odborov pa kažejo, da se često problemi obravnavajo enostransko in nepovezano s celotnim položajem gospodarske organizacije.
Tako se na primer preveč enostransko in ločeno obravnavajo problemi preseganja norm, izrabe delovnega časa, obsega nadurnega dela, gibanja zaposlenosti,
fluktuacije, višine izplačanih osebnih dohodkov v raznih oblikah in podobno.
Pri takem enostranskem in ločenem obravnavanju razpravljajo na primer o
posameznih primerih relativno visokega izpolnjevanja norm in s tem povezane
višine osebnih dohodkov kot o nekem družbeno perečem problemu. Pri tem ne
upoštevajo, da je to notranje vprašanje gospodarskih organizacij. Ce kje opračujejo visoke osebne dohodke zgolj z visokim prekoračevanjem norm, potem je
to kvečjemu opozorilo, da v sistemu razdeljevanja osebnih dohodkov gospodarska organizacija nima še izdelanih oziroma dognanih meril in metod, po kateri
se formirajo sredstva za osebne dohodke. V takih primerih niso umestna priporočila, da je treba opraviti revizijo norm, temveč da je treba prvenstveno izpopolniti sistem razdeljevanja osebnih dohodkov. Na ta način bo kolektiv sam
našel ustrezna sredstva za vskladitev norm in ostalih meril za delovni učinek,
kolikor je to problem v medsebojnih odnosih znotraj gospodarske organizacije.
Nadalje, dobro zgrajen sistem razdeljevanja osebnih dohodkov lahko sam
po sebi najmočneje vpliva tudi na ekonomičnost zaposlovanja in na fluktuacijo
zaposlenih. Sicer minimalni osebni dohodek kot inštrument globalne metode res
ne deluje v celoti vzpodbudno, da bi gospodarske organizacije racionalnejše
zaposlovale delavce. Vendar pa lahko pravilna individualna delitev povzroči, da
se delovni kolektiv izogiba odvečnemu zaposlovanju. Zato lahko na primer vsa-
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kršno predpisovanje števila zaposlenih delavcev ekonomsko in politično vpliv^
samo negativno. V tako enostransko in parcialno obravnavanje posamezni^
pojavov in problemov zavaja ljudske odbore deloma okoliščina, da razpolagajo
s podatki, ki osvetljujejo le posamične pojave. Nepovezana obravnava teh podatkov zato često povzroča, da se izvedenim vprašanjem daje večji poudarek,
kot pa glavnim, ki so za usmerjanje gospodarske politike ljudskega odbora
bistvene važnosti.
Končno še nekaj o strokovnem izobraževanju. Ni bilo mogoče izčrpno prikazati problema strokovnega izobraževanja, ker je celoten sistem te izobrazbe
prav sedaj v obravnavi pred Zvezno ljudsko skupščino. Čeprav smo se v danem
gradivu iz teh razlogov omejili le na del te problematike, to je' na problem
izobraževanja na delovnem mestu, je zlasti razprava v odboru za prosveto in
kulturo Republiškega zbora Ljudske skupščine šla preko teh okvirov. To pa je
bilo zelo koristno zaradi razčiščevanja vrste neizdelanih stališč, zlasti pa stališč
do vloge in vpliva gospodarstva na reševanje problemov strokovnega izobraževanja. Sodim, da bo po sprejetju zvezne resolucije potrebna še posebna obravnava, kako učinkovito uresničiti sprejeta načela v naši republiki.
Predsednik Miha Marinko; Prosim govornike, ki se nameravajo udeležiti razprave, da se med odmorom prijavijo. Odrejam odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35 uri.)
Predsednik Miha Marinko: Pričenjam razpravo o poročilu in o
predlogu resolucije. Besedo ima ljudski poslanec Jože Bergant.
Jože Bergant : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Ker sem ravno
sprožil problem, o katerem danes razpravljamo, ki pa je važen za razvoj gospodarjenja pri nas, mislim, da je potem tudi moja dolžnost, da k razpravi nekaj
prispevam. V glavnem bi se zadržal pri nekaterih pojavih, ki slabo vplivajo
na delo organov delavskega samoupravljanja, na večjo produktivnost in seveda
tudi na boljšo delitev osebnega dohodka. Nekaj teh slabosti je navedel že
sekretar za delo tovariš Košmelj, mislim pa, da ne bo odveč, če bom mogoče
kakšno stvar iz njegovega referata ponovil.
Nedvomno je, da smo v lanskem letu s sistemom nagrajevanja po delovnem
učinku dosegli uspehe, kakršnih nismo pričakovali. S povečano proizvodnjo pa
so se povečali tudi osebni dohodki, saj so se ti v letu 1959 povečali za 15,2 %.
Število plačanih ur po delovnem učinku se je nasproti letu 1958 povečalo za
20%, kar nam kaže, da so naši delovni ljudje materialno zainteresirani za večjo
in boljšo proizvodnjo in sami stremijo za tem, da bi bili v čim večji meri in
kjer je to le mogoče plačani po delovnem učinku.
Pri uspehih, ki smo jih lani dosegli, se ne smemo ustaviti. Tudi v bodoče
jo treba iskati poti za boljšo organizacijo dela, za večjo proizvodnost in s tem
tudi za večji osebni dohodek. Potrebno je intenzivno delo, da bi s sistemom
delitve dohodka še bolj zainteresirali naše delovne ljudi, zlasti proizvajalce za
še večjo proizvodnjo oziroma delovno storilnost. Ce pa hočemo to doseči, pa
je nujno, da se spremenijo nekateri inštrumenti, ki imajo močan vpliv na
delitev osebnih dohodkov. Ti inštrumenti so bili sicer za svoje obdobje dobri
in pozitivni, vendar pa danes, ko stremimo in delamo na tem, da bi se naš
delovni človek ne smatral več kot mezdni delavec, temveč kot proizvajalec in
upravljavec, kateremu družba deli osebni dohodek po njegovem prizadevanju
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oziroma po količini in kvaliteti njegovega dela, ti ne ustrezajo već svojemu
namenu. Eden izmed takih negativnih pojavov so tudi sporazumi raznih združenj ter zbornic, in to predvsem tarifni sporazumi in sporazumi o minimalnem
osebnem dohodku, o kvalifikacijski strukturi in slično. Pri teh vprašanjih bi
morali odigrati odločilno vlogo samoupravni organi. S temi sporazumi pa se
često zavira delo samoupravnih organov, ker ti sporazumi večkrat celo nasprotujejo zakonu o delavskem samoupravljanju. Organom delavskega samoupravljanja je treba dati v tem pogledu bolj proste roke, najsi bo pri delitvi
sredstev na sklade, kakor tudi pri delitvi sredstev na osebne dohodke, kajti
organi delavskega samoupravljanja so dokazali, da so sposobni, da sami odločajo
in gospodarijo z zaupanimi sredstvi.
Naloga združenj, zlasti pa zbornic naj bi bila, da bi organizirali posvete,
kjer bi se izmenjavale izkušnje, ne pa da se predpisujejo neke šablone. Treba je
dati pomoč s strokovnimi nasveti, zlasti manjšim gospodarskim organizacijam,
kjer strokovnega kadra pogosto najbolj primanjkuje.
Nadalje je treba prenehati z določanjem plač v razponu. Prav pri plačah
v razponu pridejo najbolj do izraza razne osebnosti, dosti manj pa sposobnost
delavca na delovnem mestu. Povsod, kjer je mogoče, je treba preiti na plače"
vanje po enoti proizvoda; večje gospodarske organizacije naj organizirajo v
svojem sestavu ekonomske enote s svojimi obratnimi delavskimi sveti, ki bi
v marsičem lahko bolje in objektivneje odločali.
Lansko leto je bilo precej govora tudi o tem, da bodo nekatera podjetja
y. 1960. letom uvedla plačevanje po enoti proizvoda, vendar pa je za enkrat še
zelo malo takih podjetij, ki bi to v resnici tudi izvedla. Ce pogledamo, kaj je
temu vzrok, potem vidimo, da se tega sistema nagrajevanja brani zlasti tehničnoadministrativni kader, ki bi mu taka reorganizacija samo povečala delo in
odgovornost, ker bi proizvajalec zahteval potem boljšo organizacijo dela, da bi
lahko več proizvajal. Ta način plačevanja zahteva tudi takojšnje obračune, da
delavec ve, koliko znaša njegov osebni dohodek, obenem pa tudi, kako dela
njegova ekonomska enota in cela gospodarska organizacija. Zato pa je treba
tudi ta tehnično-administrativni kader materialno zainteresirati za tak način
delitve osebnega dohodka. Odpraviti je treba sistem priganjaštva, po katerem
naj bi bili udeleženi pri delitvi osebnih dohodkov, ker je tak način preživel in
nima ničesar skupnega s socialističnimi načeli.
Produktivnost dela tudi v letošnjem letu narašča. Z naraščanjem produktivnosti pa so se začele temu primerno prekoračevati tudi postavljene norme.
Sedaj se pri delavcih slišijo pripombe, da bi se dalo marsikje narediti še več,
vendar se boje, da bi jim ne korigirali oziroma strigli norm. Vsako striženje
norm pa je tam, kjer ni bilo nobenih tehničnih izboljšav, odveč, saj ima od
večje proizvodnje korist ne samo proizvajalec, temveč tudi dražba. Ko pa bo
sistefn plačevanja oziroma delitve osebnega dohodka po enoti proizvoda izpopolnjen, pa tako ne bo potrebno nobenih norm, ker bo vsakdo nagrajevan po
svojem delu.
Da bi bile gospodarske organizacije in tudi komune bolj zainteresirane na
večji proizvodnji in na delitvi osebnega dohodka, je potrebno spremeniti tudi
inštrumente, ki določajo gospodarskim organizacijam kvoto za sklad osebnih
dohodkov in to od števila zaposlenih in od kvalifikacijske strukture. Na večjih
dohodkih za plačni sklad ni zainteresirana samo gospodarska organizacija, temveč tudi komuna, ker tudi ta dobi več, če ima podjetje večje število zaposlenih
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in boljšo kvalifikacijsko strukturo. Ce pa bi se ti instrumenti spremenili, bi
v določenih panogah ne bilo več potrebno tudi omejevanje v zaposlovanju nove
delovne sile, temveč bi podjetja kaj hitro našla še skrito rezervno delovno silo.
Omejevanje zaposlovanja nove delovne sile je bilo sicer zelo pozitivno, vendar
pa ta administrativni ukrep ne bi smel gospodarskim organizacijajn določati
kvoto delovne sile v nedogled, temveč bo treba dati več kompetenc organom
delavskega samoupravljanja. Pri določanju takih inštrumentov pa je treba
paziti, da so skladi za osebni dohodek uravnovešeni z ekonomsko močjo gospodarske organizacije oziroma družbe kot celote.
Ljudska republika Slovenija je industrijsko najrazvitejša republika, ima
pa na žalost v svojih podjetjih tudi najbolj zastarele naprave. Zato večini
podjetij sredstva iz amortizacije ne zadoščajo za obnavljanje oziroma za vzdrževanje strojnega parka in bi bilo na vsak način treba sprostiti del blokirane
amortizacije. S tem bi bilo namreč možno v kratkem času bolj .mehanizirati
naša podjetja in jih usposobiti za boljšo in večjo proizvodnjo, s čimer bi se
povečal osebni dohodek delavcev, vzporedno pa tudi dohodek družbe.
Se nekaj besed o racionalizaciji in novatorstvu, ki jih vse premalo populariziramo. Predlagatelji so materialno vse premalo zainteresirani, čeprav ravno
manjše izboljšave, ki niso vezane na večje investicije, predstavljajo velik doprinos k povečani produktivnosti dela, k prihranku na reprodukcijskem materialu, in k boljšemu koriščenju strojev in orodja, kakor tudi k povečanju
osebnih dohodkov.
O izobraževanju na delovnem mestu samo toliko, da je to proces, ki bo
zahteval daljšega prilagajanja, vendar pa je spričo sedanjega sistema delitve
dela nujen. Z izobraževanjem na delovnem mestu pa ne smemo zmanjševati
pomena splošnega izobraževanja oziroma ga ne smemo zapostavljati, ker le vsestransko razgledan in izobražen človek je lahko dober proizvajalec in hkrati
tudi dober upravljavec.
Predsednik
Hafner.

Miha

Marinko:

Besedo ima ljudski poslanec Vinko

Vinko Hafner: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! S tovarišem
Potočnikom sem razpravljal o tem, da bi se prijavil k razpravi in to bolj zgodaj,
ker imam popoldne nujen opravek. Ker pa je predstavnik Izvršnega sveta v
svojem referatu zajel precej tega, kar sem želel povedati, sem zdaj v nekoliko
nerodnem položaju. Nameraval sem namreč razpravljati o problemu, o katerem
govori to poročilo in resolucija, to je o vlogi komune in okraja pri urejanju
problema osebnih dohodkov.
Ko sem prebiral resolucijo, še posebej njeno 6. točko, ki govori o tem,
da je treba odpraviti birokratske posege v razdeljevanju osebnih dohodkov in
sploh čistega dohodka gospodarskih organizacij in o tem, kaj naj bi v bodoče
družbeni organi delali, še posebej pa zbori proizvajalcev, so mi je zdelo, da
preveč kategorično poudarjamo birokratska poseganja za nazaj. Mislim, da gre
tukaj bolj za opredelitev določene metode, na kakšen način naj komune in
okraji urejajo to problematiko in pri njej sodelujejo, ne pa, da jih pozivamo,
naj čimbolj omejijo svoje posege, boječ se, da ne bodo izgledali preveč birokratski.
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Točno pred enim letom je bila vsa država pa tudi kranjski okraj, sredi
velikih akcij za izpopolnjevanje oziroma za sprejemanje novih tarifnih pravilnikov. Tovariši poslanci, vi vsi, ki ste sodelovali pri tej akciji, veste koliko
družbenih investicij, včasih tudi dobesednega pritiska, »birokratskega pritiska«,
če ga hočemo tako imenovati, je bilo treba, da so se nekatere zadeve uredile
tako, da so bile družbeno koristne. Nič ne dvomim, da so odigrali v tej akciji
odločilno vlogo delovni kolektivi sami, njihov interes in njihova zavest. Bili
pa so tudi občinski ljudski odbori, sveti za delo, okrajni ljudski odbori in še
posebej politične organizacije, med drugimi tudi sindikalne, ki so imele izredno
veliko zaslugo že pri sami pobudi za izpopolnitev tarifnega sistema, kot tudi
kasneje pri odpravljanju nastalih anomalij. Za dosego tega-smo se poslužili
stvari, ki se jih prav nič ne sramujem. Tako smo na primer poklicali skupino
direktorjev, predsednikov delavskih svetov, sekretarjev komitejev, predsednikov
sindikalnih podružnic iz določene panoge ali podjetja in jim rekli: »Tovariši.
to ne gre; vi bi smeli v najboljšem primeru samo za toliko in toliko prekoračiti
višino tarifnih postavk iz preteklega leta, če hočete, da boste v nekem pametnem razmerju z vašimi lastnimi možnostmi in tudi z drugimi panogami.«
Takih posegov je bilo veliko. Mislim, da morajo tovariši iz republiških organov
priznati, da smo tudi od njih dobivali pobude, da stvari tako urejamo. Tu ne
gre za nobeno podtikanje, gre le za to, da se nam ni treba nič sramovati
ukrepov, ki smo jih ob takratnih konkretnih pogojih podvzemali.
Medtem pa so se stvari precej spremenile. Pred tremi tedni smo imeli v
okrajnem ljudskem odboru obširno razpravo o problemih nagrajevanja v gospodarstvu na Gorenjskem. Prav včeraj pa je naš zbor proizvajalcev posebej
obravnaval stanje osebnih dohodkov v tekstilni industriji. Ce primerjamo razprave v okrajnem ljudskem odboru in komunah, ki so bile pred enim letom
in včerajšnjo razpravo v zboru proizvajalcev, bi lahko vsak izmed nas, ki smo
bili navzoči, ugotovil pomembno razliko med tretiranjem vprašanj pred enim
letom in danes ter med metodo, kakršno smo uporabljali takrat in kakršno
danes zato, da se te stvari regulirajo na družbeno koristen način. Tu gre za
bistvene razlike celo ob istih inštrumentih, ki so veljali pred enim letom in
ki veljajo še danes za delitev dohodka. Ob istih inštrumentih uporabljamo precej
drugačne metode za urejanje teh problemov.
Predvsem mislim, da smo že tudi pri nižjih enotah v precejšnji meri prešli
na sistem kakršnega se danes poslužuje Ljudska skupščina kot najvišji organ
oblasti v republiki, ki v bistvu s konstatiranjem stanja, z usmerjanjem in dajanjem priporočil regulira ta vprašanja. Tudi pri nižjih organih prehajajo stvari
v to fazo. Mislim pa, da zlasti komune — ne samo zbori proizvajalcev — ne bodo
mogle ostati vedno le pri priporočilih in splošnem govorjenju o problemih,
temveč bodo morale včasih nasloviti konkreten apel na posamezne gospodarske
organizacije, pri katerih stvari ne bodo v skladu s splošnimi priporočili in
interesi družbe. Ne smemo misliti, da smo s samim delavskim upravljanjem in
uvajanjem novih sistemov nagrajevanja odpravili vse posledice mezdnih odnosov in vse anomalije. V sami resoluciji in tudi v poročilu tovariša Košmelja
je navedena še vrsta stvari, ki danes še deformirajo normalne ekonomske
odnose. V takih pogojih je razumljivo, da nastopa množica ekscesov in težav,
ki nujno terjajo intervencijo družbe. Tu gre predvsem za nekatere panoge, kjer
v osnovi še gospodari mezdni odnos. To je večinoma pojav pri obrti, pri gostinstvu in v neki meri tudi pri trgovini, da celo v neki meri še tudi pri indu-

90

Skupna seja RepubliskcKa zbora ln Zbora proizvajalcev

sirijskih podjetjih. Sama fluktuacija, iskanje boljših delovnih pogojev in vrsta
drugih stvari, celo v sistemu nagrajevanja kakršen je, kaže še vedno na obstoj
mezdnih odnosov, pred čemer ne smemo zakrivati oči, čeprav jih samo delavsko
upravljanje, družbena lastnina in drugi elementi močno izpodrivajo.
Menim, da nam lahko očitajo, da smo kar preveč začeli razpravljati o birokratizmu, o administrativnih intervencijah, o nujnosti njihove odprave, hkrati
pa se nenehno čutimo odgovorne za vsa gospodarska gibanja, ki nastajajo v
komuni, okraju in republiki. V našem primeru gre le za oblike intervencij.
Mislim, da je v tem pogledu ta resolucija nepopolna. Resolucija govori samo
o zboru proizvajalcev — res je sedaj popravljena z besedico »zlasti« zbor proizvajalcev — kar pa stvari bistveno še ne spreminja. V resnici gre za medsebojno
učinkovanje najrazličnejših družbenih faktorjev, ki v komuni, okraju ali pa
v podjetju sodelujejo pri urejanju teh vprašanj. Verjetno se ne bomo mogli
izogniti tudi takim stvarem, kot je to na primer pritisk, samo da se stvari
uredijo. Kako imenujemo ta pritisk — ali je to političen, družben ali administrativen — je končno vseeno.
Nekatere gospodarske organizacije, očividno po razpoloženju kakršno je,
še vedno delijo svoj dohodek na način, ki ne opravičuje višine osebnega dohodka niti porabe skladov. Strinjam se, da širša uporaba kakršnihkoli administrativnih ali prisilnih ukrepov ne more biti pozitivna. Posamezni primeri pa
tega ne izključujejo in vsakdo izmed nas, ki praktično dela v nižjih organih
ali pa v kateremkoli političnem organu, naj bo to v okrajnem ali občinskem
komiteju ali kakem drugem organu, ne bo dosti pomišljal, če je treba uporabiti
različne prisilne ukrepe za to, da se doseže nek smoter posebno, če je ta umesten, pa četudi vsa stvar izpade včasih dokaj birokratska.
Ce zdaj resumiram to, kar sem želel povedati, se mi zdi, da resolucija
problem družbene intervencije pri formiranju osebnega dohodka in razdeljevanja sredstev preozko tretira in da se nam ni treba nič sramežljivo ozirati
nazaj na stvari, ki smo jih delali z namenom, da ustvarimo primerne odnose.
Tu še posebej opozarjam na funkcijo komune. Ce si pokličemo v spomin
besede Магха o vlogi komune, da je komuna tista končna oblika, v kateri naj
se izvede končna osvoboditev dela, si lahko pod tem poj,mom predstavljamo le
to, da je končna osvoboditev mezdnih odnosov izvedena takrat, kadar ne odloča
proizvajalec samo o tako imenovanem formiranju potrebnega dela, ali pa o
presežku dela, kadar gre za enostavno ali pa za razširjeno reprodukcijo v konkretnem kolektivu, ampak kadar maksimalno možno zavestno odloča o celotni
uporabi presežka dela. Gre za to, da sta delovni kolektiv in komuna neprimerno
tesneje povezana kot katerikoli višji organ in da med seboj organsko živita.
Velika razlika je med intervencijami zbornice ali pa višjega združenja v stvareh
glede osebnega dohodka in intervencijami, ki jih izvršuje komuna. Gibanje osebnega dohodka v komuni je ,močno regionalna zadeva.
To bi vam najbolje pokazal s primerom o višini osebnih dohodkov v
tekstilni industriji. Našim tekstilcem, proizvajalcem samim ali pa vodstvu teh
podjetij ni dosti mar, kakšne so plače tekstilnih delavcev v Mariboru, še manj
kakšne so v Dugi Resi ali pa v Leskovcu, temveč jih bolj zanima, kakšne so
v Kranju, kakšne so v Tržiču, v Skofji Loki itd., in kako se ti odnosi urejajo
med posameznimi panogami in podjetji iste panoge. Zaman jim dopovedujemo,
nai se nikar ne ozirajo na železarno z njenimi 24 000 din povprečja, ker je
specialno organizirana, kjer je kvalifikacijski sestav in vse ostalo drugačno. Zato
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jim svetujemo naj napravijo primerjavo tudi z Mariborom in drugimi podobnimi področji, kako se formira osebni dohodek tekstilnih delavcev. Vendar jih
to preveč ne zanima, temveč se neprestano sklicujejo le na to, češ, moj sosed
ima pri podobnih delovnih pogojih takole plačo. Te plače se v nekem smislu
izenačujejo, ali pa se ocenjujejo predvsem v regionalnem okviru, zlasti v komuni, v mnogo manjšem merilu že v okraju, še v znatno manjšem pa v republiki.
Zato za nas ni političen problem, če so na nekem širšem področju plače
povprečno nizke in gre znatnejši del čistega dohodka v sklade, pač pa postane
to politično vprašanje, ne glede na razliko med skladi in osebnim dohodkom,
kadar je to v isti komuni. V komuni opažajno, da pri nas zaradi različnih družbenih in ekonomskih pogojev ne gre investiranje in tudi ne prelivanje delovne
sile v smer formiranja maksimalne profitne stopnje, ampak gre vsa fluktuacija
in vse drugo v smeri iskanja najboljših delovnih pogojev, izraženih predvsem
v višini osebnih dohodkov in v nekaterih drugih bonitetah, ki so lahko do
neke mere tudi odraz rentabilnosti podjetij. Te stvari se izenačujejo predvsem
v komuni.
Kakor vidite, tovariši poslanci, je treba vprašanju odnosov komune do
formiranja osebnega dohodka dati drugačen pomen kot pa ga daje dosedanja
obravnava tega vprašanja in tudi resolucija sama.
Da se bomo morali pri tem boriti proti oblikam birokratskih posegov itd.,
je razumljivo. Ne smemo pa teh posegov posploševati oziroma dopustiti, da se
razrastejo. Komune je treba zainteresirati, da se s temi vprašanji začno intenzivno baviti, pri čemer je v določenih primerih treba v odnosu do gospodarskih
organizacij dovoliti konkretne posege, če je to seveda potrebno. Komuna se ne
more otresti odgovornosti, da ta vprašanja regulira v svoji enoti in da se zato
poslužuje določenih posegov in oblik dola.
Želel bi, da ta razprava še poglobi to vprašanje. Mislim pa, da je formiranje
osebnih dohodkov in funkcioniranje komune oziroma urejanje odnosov proizvajalec komuna, eno izmed odločilnih vprašanj za nadaljnji razvoj komune
in samoupravljanja proizvajalcev in da vodi nadaljnja pot k temu, da bo
komuna predstavljala ne le samoupravljanja v podjetjih, ampak tudi samoupravljanja proizvajalcev v komuni v širšem smislu. S tem se bo komuna
formirala kot oblika, v kateri naj se dokončno izvede osvoboditev dela ali z
drugimi besedami povedano, v kateri se bodo dokončno likvidirali mezdni odnosi v našem gospodarstvu.
Ne vem, če sem zadosti jasno povedal to, kar sem želel povedati, ker sem
prišel na govornico nekoliko nepripravljen. Toda to je bistvo stvari, o kateri
sem želel razpravljati.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Ivan Kovač.
Ivan Kovač: V svoji razpravi želim govoriti o uvajanju vzpodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v tekstilni industriji občine Žalec,
kjer štiri podjetja ustvarjajo 64 % celotnega dohodka v industriji.
Za tekstilno industrijo je značilno dejstvo, da je organizacija proizvodnje
in dela sorazmerno zelo razvita, zato je prehod na nove oblike razdeljevanja
osebnih dohodkov na osnovi dela in gospodarjenja mogoče hitreje izvesti. Kljub
zadovoljivi organizaciji pa je tudi v tekstilni industriji obstojalo vse do 1959
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leta še vedno močno obeležje mezdnega odnosa, razen posameznih poizkusov
vzpodbudnega stimuliranja na osnovi boljšega gospodarjenja glede na specifičnost posameznih podjetij, kot so na primer prihranki pri materialu, pomožnih
sredstvih, utenzilijah in podobno. Toda te osnove so bile v največ primerih
postavljene le kot trenutna naloga in se niso načrtno razvijale in izpopolnjevale.
Tako kot za druge panoge se je tudi za tekstilno industrijo vse bolj kazala
potreba, da prehaja na kompleksno stimuliianje in priznavanje vrednosti ne le
fizičnega dela, ampak tudi k temu, da razpolagajo kolektivi s presežkom dela.
ustvarjenim na osnovi boljšega gospodarjenja slehernega proizvajalca.
V tekstilnih podjetjih v žalski občini so v lanskem letu bile izvršene intenzivne priprave za uvedbo ekonomskih enot in plačila po enoti proizvoda, kjer
so na podlagi raznih poizkusnih kriterijev izpopolnjevali sistem delitve osebnih
dohodkov tako, da so v letu 1960 tri podjetja že pristopila k razdeljevanju
osebnih dohodkov kompleksno po enoti proizvoda in že obračunavajo osebni
dohodek po ekonomskih enotah. Povsod tam, kjer so v letu 1959 pričeli uvajati
razne vzpodbudnojše oblike razdeljevanja osebnih dohodkov so ugotavljali
veliko zainteresiranost delavcev, da se čimvečje število del opravlja po učinku.
Kot primer iz tega postopnega prehoda lahko omenimo Tovarno nogavic Polzela,
kjer so svoj sistem nagrajevanja izpopolnili s progresivnim nagrajevanjem ter
pri tem dosegli velike uspehe, saj se je opravljeno delo po učinku povečalo
na 70 %, storilnost pa se je dvignila za 13 %. Nagrajevanje so izpopolnili tudi
s premijami, toda samo za konkretna merila, ki jasno kažejo ekonomski uspeh,
kot na primer zmanjševanje uporabe utenzilij, ki jih je treba večinoma še
uvažati.
Podjetja v svoji praksi ugotavljajo, da prehod na ekonomske enote terja
ne samo ustrezno in izpopolnjeno organizacijo, kar je predpogoj, ampak tudi
spoznanje kolektiva, da je le z večjo in boljšo in cenejšo proizvodnjo mogoče
povečati tudi osebne dohodke, skratka, ta prehod terja zavestno aktiviranje
vsega kolektiva. Uvedba ekonomskih enot pa mora biti ne le strokovno izveden
sistem, ki ga kolektiv tudi sprejme, ker vidi dejansko možnost odločanja o vseh
problemih proizvodnje in gospodarjenja, posebno pa pri razdeljevanju osebnih
dohodkov.
Tekstilna podjetja, ki so v letu 1960 že uvedla ekonomske enote, predvidevajo bistveno spremembo strukture osebnih dohodkov. Fiksni del osebnih
dohodkov se spremeni od 47% v letu 1959 na 15% v letu 1960 ter gibljivi del
od 53 % na 85 % v letu 1960. To pa hkrati pomeni aktivno odločanje celotnega
kolektiva, pomeni preokret v kvaliteti dela s posebnim poudarkom na široko
sodelovanje v upravljanju v teh podjetjih. 2e s tem prihajajo ta podjetja do
ugotovitve, da so osebni dohodki absolutno odvisni od dela kolektiva kot celote
in kolektivov ekonomskih enot. Sedaj se znotraj celotnega kolektiva diferencirajo osebni dohodki, saj znašajo po ugotovitvah za prvo tromesečje letošnjega
leta razlike med ekonomskimi enotami v nekaterih podjetjih tudi 30 in še več
odstotkov. S prehodom na uvajanje ekonomskih enot v podjetjih ugotavljajo
še mnoge pomanjkljivosti, ki se šele zdaj odkrivajo, kot na primer nepopolna
evidenca, odvisno število zaposlenih in neracionalna razporeditev po delovnih
mestih ter cela vrsta drugih slabosti. Zelo jasna postaja situacija tudi v raznih
pomožnih in režijskih obratih, hkrati pa v podjetjih že mnogo laže in uspešneje
rešujejo mnoga vprašanja, kot na primer normiranje delovnih mest, za kar
so zainteresirani vsi člani kolektiva dotične ekonomske enote, bistveno se je
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povečala odgovornost tehničnega in ostalega kadra, mnogo bolj smotrno se
zaposlujejo novi delavci in podobno.
Pri uvajanju vzpodbudnejšega sistema razdeljevanja osebnih dohodkov
imajo mnogo težav v tistih gospodarskih organizacijah, kjer že dela center za
izobraževanje delavcev na delovnem mestu. Dosedanje izkušnje enega centra
v naši občini, skozi katerega je šlo v dveh letih že nad 10% vseh zaposlenih,
kažejo, da je v zelo kratkem času, to je v treh do štirih mesecih mogoče s
sodobnimi metodami izobraževanja doseči, da dobi delavec vse potrebno znanje
in spretnosti, kar mu preje ni dala triletna učna doba. Izredne važnosti pa je
to, da delavec pridobi v tem času toliko znanja, da na svojern delovnem mestu
lahko takoj dosega postavljeno normo, tako količinsko kot kvalitetno in se takoj
vključi kot popoln proizvajalec dotične ekonomske enote. Zato je potrebno, da
se tudi ostala podjetja, v kolikor niso doslej posvečala temu vprašanju zadostne
pozornosti takoj lotijo formiranja svojega centra za izobraževanje.
Pri uvajanju ekonomskih enot in pri osamosvojitvi posameznih obratov
pa je zelo pomembno dejstvo, da je s tem sistemom dana materialna osnova
za delo obratnih delavskih svetov. Tako imamo podjetje, kjer obstojajo že nekaj
let obratni delavski sveti, ki se vse do letošnjega leta niso mogli uveljaviti,
dočim so v zadnjem času že pričeli uspešno reševati mnoga vprašanja v svojem
obratu, katerih centralni delavski svet prav gotovo ne bi mogel tako uspešno
rešiti. Nasprotno temu pa je stanje v drugem podjetju, kjer so še pred nedavnim
smatrali, da obratni delavski sveti niso potrebni. Vendar pa je sistem sam dal
kolektivom ekonomskih enot osnovo za oblikovanje novega organa s tem, da
je na primer 30 in celo več odstotkov dohodkov v pristojnosti delitve teh enot,
zaradi česar se že čuti potreba, da se v vsaki ekonomski enoti formira obratni
delavski svet. Tako bo prišlo do oblikovanja obratnih delavskih svetov ne le
po iniciativi od zgoraj, ampak tudi iz praktične potrebe in na pobudo samih
kolektivov.
Končno naj omenim še to, da bi v tekstilni industriji lahko dosegli še
večje rezultate, če bi stalno no primanjkovalo osnovnih surovin, to je bombažne
preje, kar je pereče tudi v letošnjem letu.
Predsednik
Koder.

Miha

Marinko:

Besedo ima ljudski poslanec Alojz

Alojz Koder: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Proizvodni
uspehi, ki so bili doseženi v naših gospodarskih organizacijah v preteklem letu
in v letošnjih štirih mesecih, nam potrjujejo, da so bili uspehi pri povečani
produktivnosti dela in hkrati pri povečanih osebnih dohodkih zabeleženi povsod
tam, kjer so podjetja uvedla vzpodbudnejša merila za formiranje in razdelitev
osebnih dohodkov. Zaradi tega sem prepričan, da bo sedanja skupščinska razprava o nadaljnjem razvijanju vzpodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih podjetjih ponovno potrdila pravilnost vseh dosedanjih
prizadevanj, ki so težila za tem, da dvignemo proizvodnost dela in življenjsko
raven naših delovnih ljudi. Praksa je v tem času tudi pokazala, da na tem
področju našega gospodarskega razvoja ne sme biti takšnih razlogov, ki bi iz
kakršnihkoli vzrokov odlagali ali zanemarjali ene od najvažnejših nalog naše
nadaljnje hitre graditve socialističnih odnosov. Prav zaradi tega se mi zdi
važno opozoriti na naloge, ki jih v zvezi s tem morajo hitreje reševati tudi tista
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podjetja, ki doslej k temu naprednejšemu načinu nagrajevanja še niso pristopila
oziroma še niso našla ustreznih meril. Takšna odlašanja pri uvajanju vzpodbudnejšega in hkrati pravičnejšega načina nagrajevanja ne izvirajo le iz nerešenih vprašanj organizacijsko tehnične narave, ampak so marsikje tudi ostanek
stare grobe mezdne miselnosti, izhajajo pa tudi iz drugih, predvsem konjukturnih razlogov, ki jih izkoriščajo posamezne gospodarske organizacije. Dejstvo
je, da so za naš nadaljnji razvoj produktivnih sil, poleg novih investicijskih
naložb važni tudi dobro organizirani delovni postopki oziroma pogoji, ki so
v nemajhni meri odvisni od dobrega gospodarjenja posameznega kolektiva, od
boljše in racionalne uporabe osnovnih in obratnih sredstev in od takšnega
načina nagrajevanja, ki bo krepil materialno zainteresiranost zaposlenih. Ta
materialna zainteresiranost pa je mogoča, kadar bodo inštrumenti za nagrajevanje takšni, da bodo delavci za boljše delo prejemali tudi boljše plačilo. Reševanje teh vprašanj pa je še posebno pereče za manj razvita podjetja v tistih
predelih naše republike, kjer primanjkuje danes ne le visoko kvalificiranega
kadra, ampak tudi druge delovne sile, ker je trg tudi za proizvodnjo teh podjetij
močne zainteresiran.
Posamezni občinski ljudski odbori, predvsem pa še zbori proizvajalcev bodo
morali temu vprašanju, ko se obravnavajo rezultati izpolnitve četrtletnih, polletnih in letnih proizvodnih načrtov za posamezno gospodarsko organizacijo,
posvetiti še več skrbi. Takšne primerjave, če so objektivne, lahko odkrivajo ne
le slabosti ampak tudi dobre strani in izkušnje posameznega kolektiva v načinu
nagrajevanja in jih je mogoče posredovati tudi drugim kolektivom na tistem
področju. Tak način obravnave lahko samo še pripomore k izpopolnitvi sistema
nagrajevanja na sploh. Izkušnje se bodo lahko hitreje izmenjale in uveljavljale
zlasti v tistih kolektivih, kjer obstojajo zanje objektivni pogoji in razumevanje.
Nepravilno pa bi bilo, če bi se v zvezi z nagrajevanjem naslanjali le na
enkrat opravljeno delo, ne da bi pri tem upoštevali stalno se spreminjajočih
proizvodnih pogojev, doseženih rezultatov dela ter izkušenj, ki jih je posamezni
kolektiv že dosegel. Izboljšati bomo morali tudi sam način obveščanja o doseženih uspehih za posamezno obračunsko obdobje. Obračun celotnega osebnega
dohodka naj se izdela za vsak mesec posebej ne glede na tehniko zajemanja
podatkov, to je ali gospodarska organizacija nagrajuje oziroma izplačuje zaposlene po ekonomskih enotah ali po enoti proizvoda, saj je praksa pokazala,
da nam daljši roki pri obračunu osebnih dohodkov čestokrat zameglijo vzroke
boljšega ali slabšega dela v določeni obračunski dobi.
Zaradi zakasnelega obračuna je dostikrat- nemogoče pravočasno odstraniti
vzroke, ki so negativno vplivali. Prepozno znani rezultati v takem primeru
slabo vplivajo na zaposlene. S pravočasnim obračunom osebnega dohodka dosežemo tudi večjo stalnost samih osebnih prejemkov. Izognemo se raznim nepotrebnim sunkom, ki nastajajo v posameznih letnih obdobjih, zlasti ob koncu
leta, ko gre za izpolnitev proizvodnega plana. Takšne pogoje bi bilo treba
upoštevati tudi pri postavljanju letnih proizvodnih planov, predvsem pa še
notranjih mesečnih ali kvartalnih operativnih planov za posamezne obrate
oziroma ekonomske enote. Z jasnejšo perspektivo in razčiščenimi pojmi lahko
tu dosežemo znatnejše uspehe, kar bo prav gotovo prispevalo k še boljšim
uspehom letošnjih planskih nalog.
Mnenja sem tudi, da bi bilo treba bolj spoštovati način delitve čistega
dohodka za osebne dohodke in za sklade podjetja. Pri tem imam v mislih v
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lanskem letu sprejete napovedi oziro,ma analize primerjalnega dela tarifnih
pravilnikov. Tega bi sicer ne hotel posploševati, saj nam podatki kažejo, da se
je velika večina industrijskih podjetij, ne samo držala napovedanih razmerij,
ampak so se ta še celo izboljšala v prid skladov podjetij. To pa so lahko storila
samo zaradi tega, ker so v preteklem letu uvedla stimulativnejši način nagrajevanja, ki je v enaki meri vplival na povečanje osebnih dohodkov in skladov
podjetja. Ta odstopanja pa niso opravičljiva za tista podjetja, ki so zvišala
osebne dohodke preko splošnega nivoja, ker v minulem letu' niso v primerjavi
z letom 1958 dosegla pri gospodarjenju boljših rezultatov. Dopuščanje takih
primerov - čeprav so ti v industriji redki — spravljajo ta podjetja v primerjavi
z drugimi, ki so organizirala naprednejši sistem nagrajevanja, v neenak položaj.
Prav iz teh razlogov bo potrebno v letošnjem letu posvečati še več skrbi
uvedbi naprednejšega sistema nagrajevanja tudi v teh podjetjih, kar bo prav
gotovo pripomoglo k izpopolnitvi celotnega sistema nagrajevanja.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Ivo Janžekovič.
Ivo J a n ž e k o v i č : Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Želel bi se
dotakniti tistega dela resolucije, ki govori o nagrajevanju. Naš cilj, ki ga hočemo
doseči — oprostite, nekatere stvari bom morda nekoliko ponovil — je ta, da se
z vzpodbudnimi oblikami delitve osebnega dohodka in z ustrezno organizacijo
obračunske službe kolektivom čim bolj približamo in omogočimo vpogled v
neposredno gospodarjenje v širšem smislu. Delavca oziroma uslužbenca ne more
zanimati samo fizični učinek, ki se izraža v številu ustvarjenih proizvodov,
temveč ga mora v enaki meri zanimati tudi ekonomski učinek, s katerim Je bl1'1
realizirana določena proizvodnja. Zanimati ga mora torej tudi ekonomski učinek
izražen predvsem v kvaliteti in v stroških. V enaki meri, kot nas mora zanimati
ekonomiziranje živega dela, tako nas mora zanimati tudi ekonomiziranje že
opredmetenega dela. Ta dva elementa obravnavana v svoji celovitosti, v svoji
medsebojni povezanosti, lahko tvorita solidno osnovo za razvijanje iniciativo
in ustvarjalnosti ter sodelovanja v upravljanju. Na drugi strani pa lahko edino
ta dva elementa v svoji povezanosti kompleksno predstavljata činitelj, ki bo
učinkovito deloval v smeri postopne odprave določenih mezdnih ostankov. Prav
zaradi tega se mi zdi važno poudariti dve skrajnosti, ki se kažeta pri praktičnem
uvajanju oblik delitve osebnih dohodkov v naših kolektivih.
Ena skrajnost je v tem, da so podjetja napravila samo manjše spremembo
v obračunu osebnih dohodkov, pri teh spremembah pa so šla ponekod celo na
to, da so mesečno realizacijo delila s številom ustvarjene proizvodnje in to
proglasila za nagrajevanje po enoti proizvoda, deloma tudi iz razlogov, ker jo
enota proizvoda popularna stvar, o kateri se, kot je znano, dosti piše in govori.
V drugem primeru so razdelili podjetje na ekonomske enote, ne da bi hkrati
reševali vprašanje uvajanja individualnih meril na določenem delovnem mestu.
Tu mislim na klasična merila, ki jih pozna naše gospodarstvo kot so to norme,
akordi itd. Ostali so torej le pri splošni stimulaciji v okviru ekonomske enoto
oziroma podjetja kot celote.
Druga skrajnost pa je v tem, da veliko kolektivov še vedno ni razumelo
bistva novih oblik delitve dohodka in da se še vedno ogrevajo bolj za uvajanje
klasičnih meril, kot so to norme in akordi. Točna je ugotovitev, da sistem
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obračuna po ekonomskih enotah ne rešuje v celoti problema individualne stimu
lacije. Nesporno pa je, da ta sistem dopolnjuje sedanje stanje prav z vidiki
gospodarjenja z opredmetenim delom. Favoriziranje enega sisle.ma na raču
drugega hi torej bilo napačno in ne bi vodilo do željenih rezultatov Sprič
tega memm, da je uvajanje decentraliziranega obračuna, ki omogoča vpooleri
v poslovanje ekonomskih enot. eno izmed zelo pomembnih vprašanj, saj je edin
na ta način mogoče probleme gospodarjenja v vsej celoti in kompleksnosti p?
bhzat. pro.zvajalcem, ki se bodo na ta način začeli zanimati za probleme ki "a
širši od Problemov njihovih plač. Mislim, da so že uspehi tistih kolektivov k
so nove obhke dehtve že uvedli, to potrdili in da se delavci v teh kolektivS
ze zanimajo ne samo za višino svojih plač, temveč tudi za probleme gospodar
jenja v celoti, za probleme celotne proizvodnje. Prav obratni delavski sveti
o čemer je b.lo ze govora, postajajo v takih kolektivih važen činitelj delavske^
upravljanja. Po vsem tem je jasno, da take oblike nagrajevanja in z njim
povezana decentralizacija obračunske službe ter v takem sistemu formira"
delavski sveti pomemjo danes eno od konkretnih oblik nadaljnjega utrjevania
dravskega "Povijanja. S tega stališča je brez dvoma bitka za uvajanje tak J
obhk dehtve dohodka ne samo ekonomsko pomembna, ampak postaja - gledano
ПО v rašan e naše
prizadevanj ^"
P
J
ea nadaljnjega razvoja in naših nadaljnjih
Omeniti bi hotel še tudi to, da je uvajanje finančno proizvodnih obračunov
V ekonomskih enotah pomembno ne samo za večja podjetja, ki imajo vso svojo
dejavnost skoncentnrano na enem področju, temveč tudi za tista podjetja ki
imajo svoje obrate izven sedeža podjetja. Mislim, da je to važno za gospodaika
podjetja, za lesno-industrijska podjetja, za elektrogospodarska podjetja za
gradbena podjetja kot na primer »Gradiš« itd., kjer se opažajo v odnosih med
obratnim, delavskimi sveti in med centralo določena trenja oziroma določeni
nezdravi odnosi, ki izvirajo prvenstveno iz pomanjkljivega sistema organizacije
notranjega obračuna. Vzemimo na primer obrat z realizacijo 700 milijonov
dinarjev, ki je oddaljen od sedeža podjetja, ki pa razpolaga v teku leta le z enim
m pol milijona, za katerega je že s pravilnikom oziroma po določeni praksi
vnaprej odrejeno, da se ga razdeli kot nagrade nekaterim tehničnim in vodilnim
uslužbencem, ki jih kot pravijo, ni mogoče plačevati po učinku. Ni čudno če
se potem zaradi takih odnosov in takega stanja pojavljajo določene težnje po
osamosvojitvi. Večkrat smo bili priča, da so postavili nekateri žagarski obrati
pa tudi obrati v gradbeništvu oziroma gradilišča zahteve po osamosvojitvi, prav
zaradi neurejenih notranjih ekonomskih odnosov, čeprav so, nosilci teh teženj
sami izjavljali, da odcepitve oziroma osamosvojitve z ekonomskega vidika ne
bi kazalo podpirati, ker bi odcepitev verjetno pomenila celo korak nazaj, ker
bi delali slabše in počasneje. Vendar, ker drugega izhoda ne vidijo, iščejo spričo
neurejenih razmer čestokrat rešitev tudi v takih akcijah, ki nimajo stvarne
utemeljitve.
Naše slovensko časopisje je zadnjič, ko je poročalo o razpravi v odboru za
gospodarstvo RZ, napačno obvestilo javnost, da je v mariborskem okraju opaziti težnjo po preveliki drobitvi podjetij na ekonomske enote. Danes, ko o tem
govorimo, moram povedati, da je ravno obratno res, da podjetja premalo pristopajo k temu in to zaradi odpora, ki ga kaže ne toliko tehnični kot komercialno-finančni kader. Pri uvajanju ekonomskih enot sta predvsem dve težavi.
Prva težava je v pomanjkanju sposobnega finančno knjigovodskega kadra.

,
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druga pa v odporu določenega dela kadra, ki išče izgovore v vseh mogočih
težavah, predvsem pa, da se tak sistem obračuna in na podlagi tega izvedena
delitev osebnih dohodkov pri njih ne da izpeljati brez rekonstrukcije. Zato
trditev, objavljena v časopisju za mariborsko področje, ne samo da ni točna,
temveč so stvari pri nas ravno obratne. Pri ugotavljanju možnosti in potrebe
po uvedbi ekonomskih enot pri posameznih podjetjih, bi bilo potrebno v večji
meri angažirati strokovne organizacije in inštitute. Naloga teh ni v pisanju
člankov in izdelavi nekih kabinetskih rešitev, temveč v nuđenju konkretne
pomoči, da se neposredno v podjetjih samih pomaga pri sestavi sistema delitve
dohodka.
Uspehi v preteklem letu so bili po mojem mnenju v precejšnji meri rezultat
prav teh naporov, ki so bili storjeni v tej smeri. Mislim, da nam je prvič v
povojni dobi uspelo, da smo že v mesecu februarju dosegli dinamiko decembrske proizvodnje, dočim smo jo prej uspeli doseči vedno šele v marcu oziroma
aprilu mesecu. Tudi produktivnost dela je v prvem četrtletju na področju našega okraja, po standardnih izračunih, kot se produktivnost meri iz obsega
proizvodnje, števila zaposlenih itd., porasla preko 15 «/0. Prav iz teh rezultatov
sklepam, da bodo ti napori v smeri nadaljnjega razvijanja in izpopolnjevanja
sistema osebnega dohodka, dosegli še ugodnejše rezultate.
Opozoril pa bi na to, da bi bilo nujno potrebno odstraniti tudi nekatere
zunanje vplive proti katerim smo brez moči. Spremeniti bi bilo treba ne samo
sistem delitve dohodka, ki temelji na minimalnem osebnem dohodku, temveč
tudi nekatere druge faktorje, kot je kreditni sistem, zlasti pa način kreditiranja
obratnih sredstev, ki danes v marsičem zavira podjetja zaradi nezmožnosti
odplačevanja anuitet. Smatram, da bi tudi te zunanje činitelje, ki zaviralno
vplivajo na boljše gospodarjenje v naših kolektivih, bilo treba začeti hitreje
odpravljati.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec' Nerino
Gobbo.
Nerino Gobbo: Tako v poročilu, kot tudi v resoluciji o razvijanju
vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah, je povsem pravilno ugotovljeno, da uvajanje novega sistema nagrajevanja
ni enkratno in prehodno opravilo, temveč je daljši proces, ki pomeni prehod od
administrativnega odmerjanja plačnih skladov in plač h ekonomskemu oblikovanju in razdeljevanju sredstev za osebne dohodke.
Sedaj se v tem procesu nahajamo šele na začetku, ko smo se v glavnem
bavili le z izdelovanjem osnutkov tarifnih pravilnikov. Čeprav je ta začetek
zelo uspešen, pa bo nadaljnji razvoj tega procesa otežkočen, če ga bomo omejili
na področje iskanja boljšega načina delitve samo iz administrativnega ah tehničnega gledišča, ne da bi imeli pred očmi osnovo, to je ustvarjanje objektivnih
pogojev, ki bi omogočili in pospešili uvajanje vzpodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, obenem pa poenostavili način ugotavljanja in obračunavanja delovnega uspeha. Ti pogoji so organizacijskega značaja m zadevajo
organizacijo podjetja, organizacijo proizvodnega procesa in celo organizacijo
tehnološkega procesa oziroma uvajanja novih tehnoloških procesov. Vemo na
primer, da šele zadnje čase slišimo bolj pogosto govoriti o obračunu proizvodnje
po ekonomskih enotah. No, če upoštevamo, da imajo nekatera podjetja ta sistem
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obračunavanja že štiri ali več let, medtem ko veliko število podjetij tega še
nima, potem je jasno, da izvajanje organizacijskih ukrepov, ki so predpogoj
za uvajanje uspešnega načina razdeljevanja osebnih dohodkov traja predolgo.
Da je nujno spremljati administrativno delo na tem področju z organizacijskim proizvodnimi ukrepi, jo razvidno tudi iz dejstva, da se je tam, kjer
je obračun po ekonomskih enotah že uveden, v kratkem času izkazalo, da sama
organizacija po ekonomskih enotah ne zadostuje, da bi popolnoma sprostili
učinek vzpodbudnega nagrajevanja po učinku. Formiranje ekonomske enote
in obračun po ekonomskih enotah je prav tako prva nižja stopnja procesa
reorganizacije, kakor je bilo izdelovanje prvih osnutkov o delitvi dohodkov na
prvi nižji stopnji našega procesa.
Navedel bom nekaj primerov iz nekega podjetja v našem okraju, s čimer
seveda ni rečeno, da bi to moglo veljati za vsa podjetja. Podjetje ima že nekaj
let obračun po ekonomskih enotah s tem, da smo kot ekonomske enote smatrali
dotedanje proizvodne oddelke, ki so bili razdeljeni po različnih fazah dela:
stiskalnica posebej, montaža posebej, avtomatnica posebej itd. V tej proizvodni
strukturi so ekonomske enote docela odvisne med seboj. Zastoj v eni ekonomski
enoti povzroča zastoj vseh drugih. Ljudje v eni enoti so brez moči v primeru
zastoja v sosednji enoti zato tudi vzpodbuda, ki je bila sproščena z novhn načino,m nagrajevanja, ni imela večje možnosti in plodnejše osnove s katero bi
lahko učinkovala. Vzpodbuda oddelka se za doseganje večjega učinka ni mogla
omejiti samo na izboljšanje tempa dela pri posameznih delovnih operacijah,
temveč je obsegla tudi in predvsem izboljšanje organizacije dela v celotnem
oddelku. Zato so ovire, ki so izhajale iz nepravočasne dobave polizdelkov iz
drugih oddelkov in podobni pojavi, prišle pri prizadetem oddelku v še večji
meri do izraza. To je zahtevalo in povzročilo reorganizacijo ekonomskih enot
na ta način, da se le-te v organizacijsko proizvodnem smislu čimbolj osamosvoje,
tako, da bo kolektiv ekonomske enote sam sebi rezal kruh tako glede pravočasne
izdelave polizdelkov kot glede njihove kvalitete in podobno.
V začetku se nam je to zdelo absurdno in je dišalo nekoliko po avtarkiji
oddelka v nasprotju s principi kooperacije itd. Toda rezultati so presegli vsa
pričakovanja. Ljudje so presegli vse norme naj si bo storitev pri strojih kakor
tudi pri montaži. Izdelki so se izboljšali, čeprav se je osebje v kontroli zmanjšalo. Zmanjšale so se zaloge polizdelkov, ker se jo proizvodna operativa v
samem oddelku poenostavila. Tako reorganizirani oddelki dobijo v glavnem
surovino in dajo finalni produkt za tržišče. Število polizdelkov, ki jih morajo
dobiti od drugih oddelkov ali od tržišča, se je zmanjšalo na minimum, zato se
je zmanjšal na minimum tudi zastoj v proizvodnji.
Ta ukrep pa je pokazal tudi druge prednosti. S tem, da oddelek daje finalni
produkt, je možen način nagrajevanja po finalnem produktu, kar poleg drugega
znatno poenostavi način obračunavanja. Zelo važno je namreč, da so ure zastoja
ali režijske ure v .mnogih oddelkih zelo močno padle. Končen rezultat pa je
bil: veliko povečanje proizvodnje. Oddelek, ki dela z litografirano pločevino je
na primer v I. kvartalu izpolnil plan, ki je bil za 110% večji od leta 1959 ter
uporabil pri tem vse surovine iz zaloge za II. kvartal. Zaslužki deavcev so se
povečali za 30 do 40 0/o, prav tako pa se je povečala delovna disciplina. Kot
rezultat tega smo zabeležili tudi pomemben skok v povečanju odstotka del po
učinku, kar je prej zalo počasi napredovalo. Sedaj si prizadevamo, da bi do-
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segli 100 0/V odmero del po učinku oziroma delovnih mest na katerih se men
delovni uspeh po učinku, za kar jo spet potrebno ustvarjati nove pogoje.
Toda, kakor hitro je bila izvedena reorganizacija oddelkov se je takoj
pokazala potreba tudi po naslednjem koraku. Obračun po ekonomskih enotah
je dal rezultat določene enote le za celokupno proizvodnjo, recimo, enega meseca.
Medtem ko se za ugotovitev delovnega učinka vodi evidenca o uspehu vsakega
posameznika, pa za ostale elemente kot na primer za proizvodne stroške (potrošnjo materiala in podobno) ni .mogoče ugotoviti uspeha posameznika, temveč
le uspeh kolektiva tiste enote, kar seveda ne zadostuje za individualno nagrajevanje. Zato se sedaj vodi račun ne samo po ekonomskih enotah, temveč tudi
po delovnih nalogih v vsaki ekonomski enoti, to je po posameznem artiklu,
kar je do sedaj bilo vedno največje strašilo, posebno za tista podjetja, ki proizvajajo večje število proizvodov hkrati. Ko pa se je k temu pristopilo, je bil"
ugotovljeno, da v kolikor je obračun proizvodnje po ekonomskih enotah dosledno izveden, je tudi brez težav mogoče obračunavati po delovnem nalogu.
Obračun po delovnem nalogu pa moramo dosledno izvesti povsod, če hočemo
v sedanji razvojni stopnji uvajanja vzpodbudnejših oblik delitve dohodka doseči
optimalne objektivne pogoje, ker je to obenem odraz določene organizacijske
stopnje, bodisi na področju same proizvodnje, bodisi na področju obračuna
oziroma organov, ki so tudi potrebni, kot je to rečeno v 3. točki resolucije.
Seveda zahteva vse to, da podjetje razpolaga z ustrezno tehnično dokumentacijo in tehničnimi normativi za svoje proizvode, ker je brez tega nemogoča kakršnakoli primerjava uspeha, niti nagrajevanje po učinku, še manj pa
pravičnejše nagrajevanje zaradi zmanjšanja materialnih in režijskih stroškov.
Slednje je še večjega pomena, če upoštevamo, da predstavljajo proizvodni stroški
poleg plače 70 do 90 0/o strukture cene industrijskih pi-oizvodov in da je prav
za znižanje teh proizvodnih stroškov treba najti ustreznejši način nagrajevanja.
kar spet ne bo prišlo v celoti do izraza brez uvajanja budžetiranja proizvodnih
in poslovnih stroškov kot naslednje stopnje pri načinu uporabe proizvodnih
in poslovnih normativov v proizvodnji in poslovni operativi. To pa je tu i
osnova za gospodarjenje obratnih delavskih svetov ali kolektivov oddelka.
Povem naj še to, da v kolikor obstoja dobra tehnična dokumentacija in
dobra poanterska služba, potem tudi sam obračun, bodisi po ekonomskih enotah, bodisi po delovnem nalogu ni tako komplicirana stvar kot to morda izgleda,
ne glede na to, da se da na tem področju še marsikaj poenostaviti.
Podčrtati je treba torej dejstvo, da so uspehi uvajanja novih vzpodbudnejših načinov delitve osebnega dohodka tesno povezani z organizacijskimi
ukrepi, ki morajo obenem vplivati na povečanje produktivnosti dela in p c
v tem se ponovno odraža učinek delitve dohodka po delovnem uspehu za razvoj
proizvajalnih sil. Pri tem naletimo v podjetjih zelo pogosto na težave, ki i™"'^"
iz konservativizma posebno starejših vodilnih uslužbencev, zlasti pa med racu
novodskim kadrom, kateremu vsaka ta noviteta prinaša dodatno delo^ £atO
bo treba v bodoče posvetiti vso pozornost bodisi izšolan j u posebnega kadra za
to problematiko, bodisi izmenjavi izkušenj med podjetji, hkrati pa mobiliziiaii
za te probleme samoupravne organe in sindikate. Uspeh pa je seveda v veliki
meri odvisen od enotnega hotenja vodilnega kadra v podjetju m od složnega
dela računovodskega in tehničnega kadra
Glede enega problema pa bi se hotel dotakniti še tudi diskusije tovariša
Hafnerja, in sicer se mi zdi, da bi glede odnosov med кодшпо in gospodarskimi
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organizacijami morali izhajati s stališča, da se problematika komune in podjetja enotno obravnava in da se problemi komune in podjetja spravijo na
enoten spisek tako po njihovi pomembnosti kot po nujnosti. Glede na to, kako
pomembni so ti problemi za skupnost komune, naj se potem s sredstvi, ki so
na razpolago, te probleme tudi pokriva. Včasih lahko pomeni rešitev manjšega
vprašanja v nekem podjetju pomemben uspeh za vso komuno. Menza je lahko za
določeno podjetje ključnega pomena in rešitev tega vprašanja lahko, recimo,
v naslednjih letih poveča rentabilnost podjetja in s tem omogoči povečanje
sredstev, ki se potem spet stekajo v prid komune. Prav tako pa se nasprotno
morajo obravnavati problemi komune tudi po podjetjih, tako da skupnost
komune, kot so podjetja, delavci na delovnem mestu, v gospodarskih organizacijah, v občinskem ljudskem odboru, na zboru volivcev itd., s tem, da so
seznanjeni s celotno problematiko lahko zavzamejo pravilnejše stališče do konkretnih problemov. Mislim, da imamo po podjetjih kakor tudi v občinskem
aparatu in na zborih volivcev toliko pametnih ljudi, da glede tega res ne bo
potrebna kakšna posebna intervencija ali usmerjanje. Zato tu ne gre za obliko
intervencije, temveč je osnova najširša participacija delovnih ljudi, zlasti takrat,
kadar gre za delitev dohodka.
Predsednik Miha Marinko' Tovariši poslanci, prekinjam sejo, ki se
bo nadaljevala popoldne ob 16.30 uri.
(Seja je bila prekinjena ob 13.45 uri in se je nadaljevala ob 16.40 uri.)
Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima ljudski poslanec Ivanka Kukovec.
Ivanka Kukovec: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V svojih
izvajanjih bi se hotela dotakniti strokovnega izobraževanja delavcev v gospodarskih organizacijah.
Nenehen razvoj naše industrije nam je narekoval, da posvečamo vedno več
pozornosti tako že zaposlenim, kot tistim kadrom, ki so šele na novo prišli v
podjetje. Ce želimo doseči večjo produktivnost dela in boljšo kakovost izdelkov
ter znižati cene, potem moramo to skrb za človeka realizirati v različnih oblikah.
Ena takšnih oblik je izobraževanje. Sole so glavni in odgovorni nosilec izobraževalnega dela za potrebe delovnih mest. To izobraževalno delo pa mora zajeti
ne samo nekatere delavce, temveč vse člane kolektiva, podjetja pa so dolžna
posredovati svoje potrebe po specializaciji na delovnih mestih. Izkušnje so
pokazale, da je to izobraževanje bilo po podjetjih doslej dokaj stihijsko, zato so
nas potrebe proizvodnje same prisilile, da preidemo na sistematično izobraževanje. Vendar pa nekatera podjetja še vedno z dokajšnjo rezervo odobravajo
formiranje izobraževalnih centrov. Seveda je treba izobraževanje prilagoditi
perspektivi podjetja, rekonstrukciji podjetja itd.
V tej zvezi se mi zdi važno, da podčrtam še nek problem, ki se v zvezi z
izobraževanjem pojavlja v podjetjih.
Kader, ki naj bi skrbel za izobraževanje v podjetju, naj bo strokovno in
teoretično dovolj usposobljen. Zato je treba v prvi vrsti poskrbeti, da s pomočjo
seminarjev ta kader usposobimo. Smatram, da bi bilo treba organizirati redno
šolo za inštruktorje, podobno kot je to na primer šola za socialne delavce. Pri
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tem naj bi se podjetja posluževala zavodov, ki delno razpolagajo s tem kadrom.
Predavateljski kader naj bi imel vsaj osnovno znanje iz pedagogike in psihologije. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na splošno izobraževanje. V ta namen
so bile ustanovljene delavske univerze. Vse te institucije, okrajni zavodi,
delavske univerze itd. pa bi morale imeti oziroma naj bi imele več kontakta
s proizvodnjo. Razbijanje klasičnega šolskega sistema, ki nima zveze s proizvodnim delom, je nedvomno osnova za nadaljnje izgrajevanje tega sistema.
Ce pa gre sa strokovno šolanje, bo prav gotovo to vprašanje treba osvetliti tudi
z druge strani.
Kakšno bo povezovanje šole s podjetji? Proizvodnja mora imeti tu prvo
besedo. Medsebojno oplajanje šole in prakse, najožji stik s podjetji in gospodarskimi vejami, za katere šola pripravlja ljudi, je nujen pogoj za uspešno
delo. Trenutno je najvažnejše, da med delavstvom in še posebej med vodilnimi
delavci širimo razumevanje in težnje za vključevanje v proces strokovnega
izobraževanja v samih gospodarskih organizacijah. To izobraževanje je usmerjeno neposredno k povečanju storilnosti, k izboljšanju proizvodov, storitev in
organizacije dela, k resničnemu nagrajevanju po delovnem učinku. Zato bo
v celoti uspelo le tedaj, če bodo vsi delavci in uslužbenci prežeti s prepričanjem,
da je treba in da je mogoče povečati produktivnost ter izboljšati kvaliteto proizvodov in organizacijo dela. Pozabiti pa ne smemo, da je pri tem delu osnovno
iskanje, ugotavljanje oziroma analiziranje stvarnih potreb in zahtev, ki naj
dajo vsebino izobraževalnim programom. Zaradi tega je treba te zahteve m
potrebe ugotavljati na posameznih delovnih mestih in pri tem upoštevati vpliv
teorije in prakse na oblikovanje celega človeka v proizvodnem procesu.
Dovolite mi, da naštejem naloge, ki naj bi jih opravljali centri pri svojem
delu.
Predvsem je potrebno, da strokovno izobražujejo delavce, ki nimajo tiste
izobrazbe, ki jim je potrebna za določeno delo na delovnih mestih. Prekvalificirati delavce v višje kvalifikacije. Strokovno izpopolnjevati delavce, da bi
izboljšali svojo strokovnost — specialnost pri delu. Usposobiti delavce za nove
proizvodne procese, tehnološke postopke in za delo s stroji, ki se iz dneva v dan
izpopolnjujejo in ki avtomatizirajo našo proizvodnjo. Dajati delavcem strokovna
in teoretična znanja, ki so nujno potrebna za delo. Skrbeti za strokovno izobraževanje in sistematično izpopolnjevanje osebja centra.
Pri opravljanju svojih nalog je zelo važno, da center sodeluje s strokovnimi
šolami, delavskimi univerzami in drugimi zavodi, ki se ukvarjajo s strokovnim
izobraževanjem. Spremlja razvoj delavcev, ki se izobražujejo v centrih ш 31™
daje strokovno pomoč. Izobraževanje v centrih se vrši po predmetnikih ш učnih
načrtih, ki ustrezajo potrebam proizvodnje, ekonomski perspektivi podjetja ter
družbenemu interesu.
Planiranje: Izobraževanje mora biti planirano. Ni organiziranega izobraževanja brez sistematičnega ugotavljanja potreb. Izobraževanje je potrebno vsakomur; nikogar ni v podjetju, ki bi bil lahko izvzet iz izobraževanja. To je
predvsem razvidno iz danih potreb, ki upoštevajo, katera znanja se lahko pridobe v podjetju in katera izven podjetja. Sredstva, ki so bila namenjena podjetjem za strokovno izobraževanje, so se včasih tudi neplansko uporabila in to
često celo za namene, za katere niso bila odrejena, kot na primer za stipendije, obiske sejmov itd. V podjetjih, kjer imajo izobraževalne centre formirane in ekonomsko utemeljene, ta sredstva ne bodo preostajala. Nasprotno, se
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premalo jih bo. Podjetjem pa, ki programov za izobraževanje še nimajo, je treba
pri sestavi le-teh pomagati, da ne bi sredstva ostala neizrabljena.
Sistem delavskega in družbenega samoupravljanja je očitno pokazal, kako
ogromne važnosti je pravilen odnos vsakega posameznika do konkretnega dela
v obratu, do problemov in eiljev podjetja ter do interesov skupnosti. Zaradi
tega je treba vedno več pozornosti posvečati obče vzgojnemu in ne samo tehničnemu izobraževanju. Razvijanje pozitivnega stališča in odnosa posameznikov
do dela, do podjetja in do družbe moramo danes smatrati kot enega najvažnejših
ciljev izobrazbe.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože Vonta.
Jože Vonta: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Res je, da je v
zadnjem času oziroma v lanskem letu bilo glede nagrajevanja veliko storjenega
in da je današnja diskusija pokazala, da so že vidni precejšnji uspehi v nadaljnjem širjenju in izpopolnjevanju načina nagrajevanja. Vendar kljub temu, da
je bil ta sistem v zadostni meri pojasnjen tudi s politične strani, vidimo, da
nekatera podjetja tega niso dovolj upoštevala in da v teh podjetjih še dimes
obstojajo zgolj tako imenovane klasične tarifne postavke. Res je, da zahteva ta
sistem daljši študij, ki je potreben glede na sam proces proizvodnje itd., vseeno
pa se mi zdi, da gre vsaj v nekaterih podjetjih uvajanje tega sistema vse prepočasi. Zdi se mi pravilno mnenje, ki so ga izrazili nekateri govorniki, da je
intervencija družbe oziroma intervencija političnih organizacij, to se pravi sindikalnih organizacij in Socialistične zveze pri izvajanju teh sorazmerno težkih
nalog vsekakor potrebna. Pri uvajanju in razvijanju teh sistemov moramo bolj
aktivizirati tudi naš strokovni kader. Danes že lahko ugotavljamo, da so v
nekaterih podjetjih uvedeni preveč komplicirani sistemi, ki ustvarjajo videz
učenih sistemov, ki jih naš delovni človek takoj ne razume, v nekaterih drugih
podjetjih pa so sprejeli sorazmerno primitivne sisteme, ki pravzaprav nimajo
potrebnega stimulansa, pa tudi ne daljše perspektive.
Druga stvar, na katero se radi zgovarjamo, da nam ovira nadaljnji sistem
delitve dohodka, je minimalni osebni dohodek. Res je, da predstavlja minimalni
osebni dohodek subjektivna merila, ki nekako skupno povezuje.vse tako imenovane tarifne postavke in da podjetja glede na ta minimalni osebni dohodek
še naprej določajo tarifne postavke, kljub temu, da so mogoče nekatera merila
bolj jasna in da ne bi bilo potrebno določati tarifnih postavk. Toda predpisi
še vedno dopuščajo minimalne osebne dohodke.
V podjetju, kjer sem zaposlen, razpravljamo o tem na raznih sestankih
in kritiziramo minimalni osebni dohodek, kritiziramo tudi delitev dohodka in
ugotavljamo, da je podjetje zelo staro, da ni bilo v rekonstrukciji itd. Vendar
pa smo v lanskem letu uspeli prav zaradi revolucionarnosti delovnega kolektiva
in zaradi dobre politične priprave med kolektivom na eni strani, na drugi strani
pa tudi s sodelovanjem vsega strokovnega kadra, uvesti določen način nagrajevanja po učinku, ki je sicer še nepopoln in ki ga še spreminjamo in ga bomo
morali še spreminjati, toda osnovne smernice so se pokazale kot izredno dobre.
Naš sistem je tak, da praktično niti ne gledamo tarifnega pravilnika in niti
ne minimalnih osebnih dohodkov. Nasprotno, imamo merila, ki so postavljena
za določene oddelke in gledamo kaj se da doseči v tem oddelku bodisi v okviru
norm ali v okviru raznih drugih meril. Pri uvajanju tega sistema s,mo ugotovili,
da je delavec zelo zainteresiran na uspehu podjetja, da je tudi vezan na pod-

14. seja

^

^

jetje in da je z uvedbo tega sistema tudi diskusija na našem delavskem svetu
neprimerno živahnejša. Iz dneva v dan ugotavljamo, da nam je ravno sistem
nagrajevanja dal v delavskem upravljanju možnosti za čim širše spoznavanje
problematike podjetja, ker vsak delavec dobi mesečno bilanco svojega dela
oziroma bilanco celotnega podjetja. To sem hotel poudariti zato, ker mislim,
da morajo vsi delavci biti čimbolj obveščeni o uspehu celotnega podjetja.
Najbolje pa jih je obvestiti takrat, ko sprejemajo plačilo, da že takrat vidijo,
pod kakšnimi pogoji lahko dobe toliko in toliko sredstev iz dohodka podjetja.
Zanimanje delavca za povečanje proizvodnje postane na ta način bolj konkretno.
Delitev dohodka na sklade in osebne dohodke bi morala ostati v sorazmerju, razen zaradi izjemno objektivnih vzrokov. Lansko leto smo na primer
veliko govorili o vprašanju zmanjševanja skladov na račun osebnih dohodkov.
Toda kljub temu, da smo delali obljube in da se je večina kolektivov držala
teh principov ter uvedla nov sistem nagrajevanja, so nekateri kolektivi še
nadalje obdržali nagrajevanje po času, delili razne dobičke in s tem povzročali
vročo kri pri drugih kolektivih, ki imajo sistem nagrajevanja že bolje urejen.
Zato mislim, da je potrebno, da z bolj revolucionarnimi ukrepi dosežemo čijn
hitrejše in čim popolnejše nagrajevanje in da pri tem kolektivu neposredno
pomagamo s konkretnimi sugestijami in mnenji. Jasno pa je, da sistema nagrajevanja po učinku ni mogoče uvesti v tistih podjetjih, ki imajo šibko organizacijo in kjer so odnosi v samem podjetju nemogoči. Tam se pojavljajo tudi
razni izpadi in negodovanja, kar samo zavira uvedbo novega sistejna nagrajevanja, ker se strokovni in politični aparat več bavita s temi odnosi kot s
samim nagrajevanjem.
Vsekakor pa se popolnoma strinjam s predgovorniki in s poročilom Izvršnega sveta glede razponov. Res je namreč, da če bomo še nadalje uveljavljali
razpone in smatrali, da so potrebni, potem to ni nobeno nagrajevanje po učinku.
Prav tako pa mislim, da tudi tarifnih postavk ne smemo več uporabljati, ker
ugotavljamo, da ima že okoli 60% podjetij sorazmerno dobro urejene sisteme
delitve dohodka.
Znova bi rekel, da se da z dobro voljo in s sodelovanjem vsega strokovnega
kadra in vseh političnih organizacij v podjetjih, laže izdelati sistem, ki bo
uspešen tako glede povečanja proizvodnje, kakor tudi glede povečanja osebnih
dohodkov delavcev.
Predsednik
Lukan.

Miha

Marinko:

Besedo

ima

ljudski

poslanec Janko

Janko Lukan: Tovariši ljudski poslanci. Skušal bi svojo diskusijo
osredotočiti na rudnik živega srebra Idrija, kot glavne gospodarske enote v
komuni Idrija.
Rudnik živega srebra Idrija je tako kakor vse gospodarske organizacije
zainteresiran na tem, da uvede in izvaja tak sistem nagrajevanja, ki stimulativno vpliva na dvig proizvodnje in ki pravično in dosledno nagrajuje delovna
prizadevanja vsakega posameznega člana delovnega kolektiva v okviru objektivno ugotovljenih delovnih dosežkov.
V zvezi s temi nameni si je naše podjetje prizadevalo uvesti tak sistem
nagrajevanja, ki bo ustrezal specifičnim pogojem produkcije v jami, v topilnici
in na zunanjih obratih, ki bo vzpodbudno vplival na večjo delovno prizadevnost
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in ki bo dinamično upošteval vse spremembe, ki nastajajo kot posledica spremenjenih delovnih pogojev in uvedbe osnovnih načel takega sistema.
V sistemu nagrajevanja, ki smo ga uvedli pri rudniku je v celoti pet meril
za določanje osebnega dohodka. Merila so direktna, individualna ali pa indirektna in skupinska. Osnovna razmerja med posameznimi delovnimi mesti so
določena po tarifnih postavkah. Te so fiksne in nimajo razponov, osnovni
elementi tarifnih postavk pa so strokovnost, odgovornost in delovni pogoji.
Strokovnost je za iste kvalifikacije različnih poklicev ocenjena približno
enako z rahlo tendenco naraščanja vrednosti te zahteve pri poklicih, za katere
se zahteva normalna učna doba — profesionalisti, nasproti poklicem, za katere
je mogoče doseči kvalifikacijo s priučitvijo in prakso kot so to rudarska in
topilniška dela. Za delovna mesta s točno določeno šolsko izobrazbo, kot so to
uslužbenci, je ista stopnja izobrazbe ocenjena za vse stroke približno enako.
Večje razlike ostanejo med delovnimi mesti iste kvalifikacijske skupine le
zaradi zahtev po daljši ali krajši praksi.
Odgovornost je ocenjena v prvi vrsti za vodstvo del oziroma za obseg in
pomen del. Ta zahteva je pri polkvalificiranih in nekvalificiranih delavcih ter
nižjih uslužbencih ocenjena po vrednosti dela itd.
Delovni pogoji so ocenjeni kot najtežji v jami, pri pisarniških delih pa
smatramo, da so delovni pogoji zadovoljivi in so ocenjeni z vrednostjo po delu.
Pri najtežjih delovnih mestih predstavlja vrednotenje delovnih pogojev do
30 % celotne tarifne postavke, pri zdravju škodljivih delih, kjer je delovni čas
skrajšan za šest ur pa skoraj 50 %, ker štejemo razliko do normalnega delovnega
časa kot vpliv delovnih pogojev.
Osebni dohodek obračunan po tarifnih postavkah, predstavlja fiksni del
osebnega dohodka. Za ona delovna mesta, na katerih se lahko delovni učinek
direktno meri, predstavlja tarifna postavka samo primerjalno količino, ki pove.
kako je delavec dosegel oziroma presegel normalni delovni učinek, ki je določen
za njegovo delovišče.
Variabilni del osebnega dohodka se izračuna na podlagi direktnih in indirektnih meril. Direktna merila so progresivni akordi oziroma norme, indirektna
pa premijski kriterij, fizični obseg proizvodnje (živo srebro) kot merilo splošnega
uspeha podjetja in osebni dohodek nad tarifnimi postavkami (presežek).
Norme so pretežno skupinske, ker morata biti v jami zaposlena v skupini
najmanj dva delavca. Tehnične norme temeljijo na dejanskih opazovanjih,
norme za občasna dela pa so izkustvene. Za vse obrate razen za topilnico služijo
norme kot osnova za izračun akordnih postavk in se samostojno sploh ne obravnavajo in obračunavajo, le v topilnici se obračuna presežek norm.
Akordi so izračunani za posamezna dela na osnovi tehničnih, deloma tudi
izkustvenih norm in so pretežno skupinski. Akordni cenik je vsklajen s tarifnimi postavkami, zaslužek delovne skupine pa se deli na posamezne delavce
v razmerju z njihovimi tarifnimi postavkami.
Akordi oziroma norme so progresivni. Za preseganje do 5 % se obračunava
normalno preseganje norm oziroma akordov, od 5 0/o dalje pa se izračunanemu
akordu oziroma presežku doda še ustrezni odstotek po progresivni tabeli.
Lestvica je prirejena tako, da je progresija za uspeh do 10 % položnejša, od
10% dalje pa strmejša in hitrejša. Penali za primer, da delavec norme ne
doseže, niso uvedeni.
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Na nekaterih delovnih mestih v topilnici in pri proizvodnji živosrebrnih
soli so norme oziroma akordi vezani na pridobitek oziroma izkoristek, se pravi
na izmerljive izgube koristne substance. Tudi v takem primeru je nagrajevanje
progresivno, uveden pa je tudi penale na rezultate, ki so slabši od normalnih,
vendar penale ne more biti večji od 5 % tarifne postavke.
Namen uvedbe progresivnih akordov je bil, da se poveča prizadevnost pri
delu. Ce primerjamo statistične podatke za leto 1958, 1959 in 1960 ugotovimo:
Povprečno preseganje norm oziroma akordov se je dvignilo od 111 "/o v letu
1958 na 117% v letu 1959 in na 119% v letu 1960. Število delavcev, ki so
presegli normo se je v istih primerjalnih razdobjih dvignilo od 65 na 67,3 %.
Število delavcev, ki so presegali normo do 5% je bilo do maja povprečno 160
mesečno, od junija do septembra pa povprečno le 76 delavcev mesečno. Število
delavcev, ki so presegali normo od 5 do 10 % je bilo do maja povprečno 77
mesečno, od tedaj dalje pa povprečno 117 delavcev mesečno. V ostalih skupinah
se razmerje ni bistveno spremenilo. Učinki v podjetju so porasli za 19%.
Ta primerjava nam pokaže, da je bil namen uvedbe progresivnih akordov
dosežen, saj se je povečalo mesečno preseganje, ugotovljen pa je tudi premik
navzgor med posameznimi skupinami.
Premije so zasnovane na principu, da je 110% izpolnjevanje postavljenih
nalog normalni rezultat dela! Premirajo pa se uspehi nad 100 %.
Premijski kriteriji so razdeljeni na tri skupine, in sicer na doseganje plana
po vrednosti in količini, na ekonofničnost poslovanja — znižanje stroškov, na
storilnost — izkoriščanje zmogljivosti in na učinek dela.
Obseg kriterija je fiksiran in prirejen funkciji in delokrogu posameznih
premijskih upravičencev, kriteriji pa so vrednoteni glede na njihovo važnost
pri delu posameznika. Vsak odstotek nad normalnim rezultatom dela je fiksen
in vrednoten od 0,5 do 5% tarifne postavke, vendar tako, da znaša premija
5 % mesečnega zaslužka po tarifni postavki, če so vsi elementi planske naloge
preseženi za 1 %. Negativne premije 'se obravnavajo po istih stopnjah kot
pozitivne. Penali se odštevajo od izračunane pozitivne premije po ostalih kriterijih, če to ne zadostuje pa od pozitivnih premij v naslednjih obračunskih
razdobjih tekočega leta.
V splošnem smo sistem nagrajevanja v zadnjih letih razvili v smeri cimvečje direktne stimulacije, vendar gre razvoj dalje in kažejo se potrebe po
nadaljnjem izpopolnjevanju sistema nagrajevanja.
V, najbližji bodočnosti nameravamo preiti na delitev osebnih dohodkov po
samostojnih ekonomskih enotah, to se pravi, na sistem nagrajevanja po enoti
proizvoda po posameznih ekonomskih enotah podjetja.
V zvezi s tem bi hotel opozoriti na nekaj specifičnih problemov, ki so v
neposredni povezanosti s proizvodnjo živega srebra v našem podjetju.
Delavci-rudarji in topilničarji opravljajo svoje delo na deloviščih v neposrednem ali posrednem kontaktu z živosrebrnimi hlapi in radioaktivnimi
emanacijami. Kot posledica dela v tako zastrupljenem okolju nastopajo profesionalna obolenja — merkurializem in razna rakasta obolenja.
Po mednarodnih načelih je določena spodnja meja škodljivosti koncentracije hlapov živega srebra v atmosferi na Vio mg na fn3 zraka. Pri nas je večina
delovišč, kjer je koncentracija za desetkrat večja. To dokazuje, da je ta problem
precej težaven.
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Ugotovljeno je tudi, da postane nevarno delo tudi na deloviščih, kjer jo
koncentracija živosrebrnih hlapov nižja od spodnje meje škodljivosti. Tudi na
takih deloviščih se opaža počasno kronično zastrupitev z živim srebrom.
Vplivne posledice takega delovnega okolja z dneva v dan vztrajno razjedajo zdravstveno stanje zaposlenega in zmanjšujejo njegovo delovno storilnost.
Posledica zmanjšane delovne storilnosti je tudi manjši osebni dohodek, kar pomeni, da so osebni dohodki naših rudarjev po določenem času zaposlitve v jami
oziroma v topilnici obsojeni na počasno zniževanje, čeprav bi bilo logično sklepati, da se bodo njihovi osebni dohodki večali na podlagi pridobljenih izkušenj
pri konkretnem delu, čemur bi moralo slediti večje preseganje normalnega
delovnega učinka.
Menim, da bi bilo prav, da bi tudi naši splošni predpisi zavzeli določeno
stališče do zgoraj obravnavanih primerov in da bi bile gospodarske organizacije
dolžne posebej obravnavati njihov položaj v sklopu celotnega sistema nagrajevanja. Poleg omenjenega smatram, da bi bilo zelo umestno, pravično ter zažeIjeno, da bi se vprašanja profesionalnih obolenj v rudniku živega srebra kot
izredno perečega problema lotevale tudi razne socialno-zdravstvene ustanove
republiškega pomena, ki bi na podlagi zdravstvenega proučevanja našega okolja
našlo primerne ukrepe za odpravo ali vsaj za zmanjšanje škodljivih posledic
okolja na zdravje zaposlenega delavca.
Poleg navedenega bi bilo po našem mnenju potrebno določiti tudi izhodišče
našemu sistemu nagrajevanja, ki naj bi po našem mnenju datiralo od leta 1958.
Potrebno jo določiti začetno osnovo sistema nagrajevanja po enoti proizvoda
tako, da bo delavec ali posamezna ekonomska enota vnaprej vedela kaj in koliko
lahko pričakuje, če bo izpolnila ali presegla svoje naloge v okviru celotnega
poslovanja podjetja.
Kljub dejstvu, da je naše podjetje pravilno in dosledno obdelovalo vprašanje uvedbe sistema nagrajevanja po enoti proizvoda po posameznih ekonomskih enotah, ostane še vodno odprto vprašanje, kako upoštevati profesionalna
obolenja — morkurializom in jonizirajoče sevanje radioaktivnih rudnin in
silikozo.
Smatram, da je to vprašanje tolikšne važnosti, da zasluži vso našo pozornost
in prizadevanje, kajti namen novega sistema nagrajevanja je ustvarjanje večjih
dobrin za delovnega človeka, za neposrednega in posrednega proizvajalca. Tako
ustvarjanje pa se more razvijati ob upoštevanju določenih pogojev v katerih
delavec dela in predvsem ob upoštevanju osebnega položaja delavca, ki je zavedajoč so svojih dolžnosti, predčasno onemogel ne po svoji krivdi, temveč, ker je
disciplinirano in vztrajno opravljal svoje delo v pogojih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za njegovo zdravje in ki sami po sebi zmanjšujejo iz leta
v leto njegovo sposobnost za večjo delovno storilnost.
Poleg nakaznih problemov obstoja še vedno odprto vprašanje pokojninskega obravnavanja delavcev, zaposlenih v topilnici. Kakor je znano, je rudarjem priznana benificirana delovna doba, medtem ko so topilničarji, ki delajo
skoraj v enakih delovnih pogojih kakor jamski delavci, se pravi v okolju, kjer
nastopajo zastrupitve z živun srebrom, še vedno obravnavajo kot delavci, ki
delajo v normalnih pogojih. Kljub temu, da jo podjetje že urgiralo rešitev gornjega vprašanja, pa vse do danes še ni doseglo zadovoljive rešitve v ustreznih
zakonskih predpisih.
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Posebno vprašanje predstavljajo tudi današnji predpisi, ki regulirajo način
spreminjanja • tarifnih postavk in sploh gradiva, vezanega na tarifno politiko
podjetja. V gospodarskih organizacijah nastajajo spremembe, ki zahtevajo dinamičnega postopka. Take spremembe pa se lahko formalno uvedejo v tarifni
pravilnik šele po daljšem postopku, kar vse preveč zavlačuje formalno in dejansko urejanje nastajajočih sprememb glede uvajanja novih delovnih mest,
določanja tarifnih postavk in drugih osnov za nagrajevanje po delovnem učinku.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec tovarišica
Nada Božič.
Nada Božič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Razpravljati želim
o možnosti uvajanja vzpodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v
trgovini in gostinstvu.
Glede tega je bil v teh dveh panogah sicer že v precejšnji meri storjen
napredek, ker so gospodarske organizacije v preteklem letu sprejele pravilnike
o tako imenovanem nagrajevanju po učinku dela. Lahko pa ugotovimo, da je
bilo do zdaj takšno nagrajevanje uspešno verjetno le pri tistih gostinskih podjetjih, ki izpolnjujejo obveznosti do družbe v pavšalnih zneskih ter v zunanjetrgovinskih podjetjih. Gostinska podjetja — pavšalisti so vpeljala zaradi dviga
storilnosti in dviga kvalitete storitev v svojih organizacijah delitev osebnih
dohodkov na posamezne delovne skupine oziroma obrate s procentualno udeležbo kolektiva na doseženem prometu. Zunanje trgovinska podjetja pa_so imela
pri uvajanju stimulativnih načel za podlago dohodek, ki so ga uresničila in ki
je v trgovini tudi edina mogoča podlaga za delitev osebnih dohodkov.
Mnogo je še podjetij, pri katerih še vedno veljajo tarifne postavke in ki so
nekdanji presežek, ki se je delil procentualno v odnosu do tarifnih postavk,
sprejnenila v plače po učinku na podlagi točkovnega sistema po delovnih mestih.
Jasno je, da so pri nizko doseženem čistem dohodku zašla v težave, ker so ves
svoj realni dohodek razdelila že v obliki tarifnih postavk, za nagrajevanje po
učinku pa često ni ostalo ničesar.
. ,
Posebno obravnavo zahtevajo podjetja notranje trgovine tako na debe o
kakor na drobno ter gostinska podjetja, ki so na rednem obračunu. Predvsem
velja to za trgovino živilske stroke, za katero je ugotovljeno, da 60 0/o njene
realizacije odpade na predmete z odrejeno maržo oziroma za katere so cen
določene, pri katerih torej potrebnega dohodka dovolj ne dosegajo ali pa ga
celo sploh nimajo.
Verjetno bi kazalo delno vrniti veletrgovini prispevke, ki jih je ta oave
skupnosti za investicijske sklade, trgovini na drobno in celotnemu gostinstvu
pa pavšalizirati družbene dajatve. Da bi ta podjetja lahko planirala svoj cis i
dohodek in tega načrtno delila na sredstva za sklade podjetja in sklade za osebne
dohodke, bodo morali občinski ljudski odbori sklepati pogodbe o pavšalu s
kolektivi že v začetku leta, ne pa, kakor se pogosto dogaja, šele v junij
v juliju.
Gre torej za problem akumulacije sredstev v obeh panogah, ki je za te
gospodarske organizacije zelo nizka in z njo niso v stanju bistveno razširiti
obsega svojih zmogljivosti. Brez tega pa ni mogoče računati na dvig produktivnosti dela. Obema panogama so potrebna dopolnilna družbena sredstva za razširjeno reprodukcijo, pa naj bo to ali v obliki neposrednih investicij ali pa s
spremembo delitve dohodka med gospodarskimi organizacijami in skupnostjo.
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Predsednik
Pavšič.

Miha

Marinko:

Besedo ima ljudski poslanec Štefan

Štefan Pavšič: Omenil bi samo nekatera vprašanja, ki so prav tako
važna kot organizacija nagrajevanja v samih gospodarskih organizacijah. Takšna
delitev dohodka kot jo predvideva resolucija in kot so jo v razpravi poudarili
mnogi tovariši, bo brez dvoma vplivala na to, da bo celotno naše gospodarstvo
v prihodnje napravilo mogočen razmah. Tudi tiste gospodarske organizacije, ki
bi morda oklevale pri uvajanju novega načina nagrajevanja, bodo nujno morale
iti to pot, ker jih bo v to prisilil sam kolektiv.
Pri takem razvoju našega gospodarstva se bodo pojavila razna vprašanja.
med njimi tudi vprašanje preskrbe z električno energijo, s surovinami ter vrsta
drugih vprašanj, povezanih s hitrim razvojem gospodarstva. Ce ne bomo to
predvideli, potem bodo nastale v gospodarskih organizacijah težave in se lahko
zgodi, da razvoj ne bo šel v takšni meri naprej, kot bi to bilo potrebno. Zato
mislim, da je treba že vnaprej predvideti problematiko, ki bo nastala, da bomo
kos pripraviti surovinsko bazo, ki jo bo terjal takšen velik gospodarski razvoj.
Tudi naše ustanove, banke itd. bodo morale bolj intenzivno spremljati vsa
ta vprašanja. Gre za razvoj obratnih sredstev, kreditov in za druga vprašanja,
ki jih bo treba hitro reševati, da ne bi zavirala porasta produktivnosti. Menim.
da bo treba o teh stvareh razmišljati in nad temi vprašanji bdeti tudi v prihodnje.
Pri naših kolektivih oziroma gospodarskih organizacijah, ki uspešno uveljavljajo nov način nagrajevanja, izstopa često, da premalo skrbimo za človeka.
Pri novem načinu nagrajevanja se namreč kaže, da je raznih izostankov manj
kot jih je bilo do zdaj, da je na razpolago več delovne sile oziroma, da gospodarske organizacije ne potrebujejo toliko delovne sile kot prej. Hkrati pa je
v gospodarskih organizacijah več nezgod in bolezenskih pojavov. To pomeni, da
je treba istočasno misliti tudi na racionalizacijo dela, da se' napor ljudi ne izkorišča v večji meri kot je nujno potrebno in da istočasno tudi mislimo na avtomatizacijo dela, o čemer je bilo veliko govora že pred to sejo skupščine. Po
drugi strani pa moramo težiti za tem. da se uvaja racionalizacija, ki človeku
olajšuje delo.
Pri novem načinu nagrajevanja, ki ga gospodarske organizacije razvijajo,
je nujno, da bo treba tudi več evidence. Paziti pa moramo, da se število zaposlenih, ki to evidenco vodijo in zbirajo podatke, ne poveča. To je treba smotrno
proučevati in spremljati in bi se morali omejiti le na najnujnejšo evidenco, ki
bi dajala vse potrebne podatke o nagrajevanju.
Omenil bi še en problem. Razen nagrajevanja oziroma ustrezne delitve
dohodka moramo imeti tudi dobre programe, dobro delitev dela, predvsem pa
dobro organizacijo in poslovanje gospodarskih organizacij. Nastane vprašanje,
ali naj gospodarska organizacija prej vpelje dobro poslovanje in šele potem
preide na stimulativnejši način delitve dohodkov. Brez dvoma je takšno razmišljanje, s katerim se često srečamo v gospodarskih organizacijah, zelo škodljivo. Treba je spremljati oboje. Prav tam, kjer so že razvili ustrezno delitev
dohodkov, ki stimulira in povečuje produktivnost ter vpliva na večje osebne
dohodke, se je pokazalo, da je šele takrat prišlo — če se po domače izrazim —
do določene revolucije v kolektivih. Delavci so namreč naenkrat začeli terjati
odgovor na razna vprašanja, kot na primer: zakaj ni surovin, zakaj ta stroj, ni
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popravljen, zakaj tega ali onega ni itd. Tako se je pokazala vrsta problemov, ki
jih gospodarska organizacija kot celota prej ni videla. In kar je najvažnejše, ta
vprašanja so prišla iz vrst samih delavcev, kajti vsak je hotel zaslužiti, zato je
8 prstom kazal na vse probleme in zahteval, da se odstranijo tisti vodilni kadri,
ki niso ustrezali in ki niso bili zmožni izpeljati ustrezne organizacije dela. Prav
zato ne smemo čakati ali pa najprej vpeljati samo organizacijo poslovanja,
ampak jo razvijati vzporedno ob uvajanju vzpodbudnejših oblik nagrajevanja.
Ce organizacija poslovanja zaostaja in kaj je treba rešiti, bo treba prisluhniti
kolektivu in njegovim zahtevam. Ustrezno nagrajevanje je treba vpeljati tudi
za vodilni kader, ki mu je do proizvodnje oziroma, ki sodeluje in nosi določeno
odgovornost posebno še za tako imenovane pomožne obrate.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Pepca Jež.
Pepca Jež: Doseženi rezultati glede razvijanja sistema nagrajevanja, če
se izrazim po starem, so prav v tem času predmet številnih in zelo živahnih
razprav v vseh naših ljudskih odborih, delavskih svetih in v naših gospodarskih
organizacijah. Zato razpolagamo z nekaterimi konkretnejšimi podatki o gibanju
v gospodarstvu, o produktivnosti dela in o izplačanih osebnih dohodkih.
Ko je občinski ljudski odbor v Kranju na svoji zadnji seji obravnaval dosežene rezultate na področju gospodarstva v preteklem letu, je ugotovil, da je na
dosežene rezultate v glavnem vplivalo uvajanje vseh mogočih in najrazličnejših
vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov znotraj gospodarskih organizacij. Občinski ljudski odbor je skušal te dosežene rezultate predvsem analizirati z vidika dosežene produktivnosti dela, ki se za našo občino kaže v naslednjih podatkih:
Leta 1958 je bilo v naši občini na novo zaposlenih v industriji 728 delavcev,
leta 1959 pa 287. Ce izračunamo indeks glede na preteklo leto, predstavlja to za
leto 1957 - 107,6 "/o, za leto 1959 pa 102,8 0/o. Indeks količinske proizvodnje glede
na leto 1958 je 107,4, v letu 1959 pa 112,2. Produktivnost dela v naši občini jo
v letu 1958 dejansko nekoliko padla glede na število zaposlenih, in sicer za
0,2%, medtem ko se je leta 1959 dvignila za 9,4%. Industrijska podjetja so na
dinar izplačanih osebnih dohodkov povečala proizvodnjo za 9,5 %. Tako kot je
bilo že danes v razpravi ugotovljeno, so tudi naša industrijska podjetja v glavnem, razen tekstilne industrije, obdržala sorazmerje oziroma formirala sklade
v višjem odstotku kot pa so to predvidevala v samih pripravljalnih postopkih.
Navajam samo nekaj primerov. Tako je »Iskra« predvidevala v pripravljalnem postopku 18,4 0/o, dosegla pa je 19%, »Standard« je predvidel 25,3%,
dosegel pa 29,9% in »Planika«, ki je previdevala v pripravljalnem postopku
9,1 % za sklade, dosegla pa je 13,9% itd. Samo teh par podatkov iz naše
občine brez dvoma dokazuje, da so vse te nove oblike razdeljevanja osebnih
dohodkov znotraj organizacij dejansko res sprožile notranje sile, da so pomagale
pri odkrivanju rezerv, močneje mobilizirale kolektive in posameznike zato, da
so bili uresničeni takšni rezultati, kakršne sem omenila.
Doseženi uspehi tudi brez dvoma potrjujejo, kar je bilo že danes večkrat
v razpravi ugotovljeno, da je zmaga naprednih konceptov glede nagrajevanja v
načelu dosežena in da predstavlja polno afirmacijo delavskih svetov pri formiranju in razdeljevanju sredstev na sklade in na osebne dohodke v samih gospodarskih organizacijah
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Res pa je, če je praksa po eni strani dokazala prednosti novega sistema
nagrajevanja, če postajajo očitni ekonomski, družbeni in politični uspehi takšnega nagrajevanja, da seveda vseeno ne smemo mimo dejstva, da ta sistem obremenjuje še vrsta negativnih pojavov. Menim, da je ta sistem nagrajevanja
pokazal, da je osnovni problem predvsem notranja delitev sredstev v sami gospodarski organizaciji na posamezna delovna mesta, zlasti, ker je to pravzaprav
osnova in jedro vsega našega nadaljnjega gospodarskega razvoja. V preteklem
letu smo postavili šele izhodišče za nadaljnjo razvijanje sistema nagrajevanja
s stimulativnejšimi oblikami in moramo prav v tem sistemu nenehno iskati
nove oblike, novo metode, predvsem takšne, ki bodo močneje mobilizirale delovne kolektive in posameznike, da bodo dosegali čimvečje ekonomske in proizvodne rezultate in ki bodo za posameznega proizvajalca seveda ludi najbolj
interesantni.
Občinski sindikalni svet v Kranju je zalo, da ugotovi, kako gledajo neposredni proizvajalci na uveljavljeni sistem nagrajevanja, izpeljal anketo, s katero
je zajel 1800 delavcev ali približno IC/o vseh zaposlenih v občini. Namen ankete
je bil. da sami delavci, po prosti presoji, povedo, kaj menijo o novem sistemu
nagrajevanja v primerjavi s starim, kako lahko ta sistem vpliva na njih, oziroma
kako razvija njihovo iniciativo glede njihove prizadevnosti, produktivnosti in
kako povečuje njihove osebne dohodke.
Omenila bi samo nekaj odgovorov iz ankete: Na vprašanje, kaj sodite o
novem sistemu nagrajevanja v primerjavi s starim, je pozitivno odgovorilo 95 0 o
vseh anketirancev. Pozitivno je odgovorilo 92 % anketirancev na vprašanje ^če
novo vpeljani sistem nagrajevanja pozitivno vpliva na povečano delovno storilnost«. Da je notranja delitev v osebnih dohodkih primerna, je b'ilo mnenja
le 49 % anketirancev. Da so posamezna merila glede premiranja pravično postavljena, je pritrdilno odgovorilo 58 0/o anketirancev. Na podlagi doseženega
delovnega učinka lahko izračuna 61 0/o anketirancev svoj osebni dohodek. Prav
dobro pozna vsebino tarifnega pravilnika svojega podjetja 7 %, dobro 32 %,
slabo 35 %, ne poznn pa te vsebine 26 % anketirancev.
2e ti podatki kažejo na pomanjkljivost, ki pa je v glavnem subjektivnog;,
značaja, in sicer, da zaposleni delavci, kljub temu da so bili doseženi očitni
rezultati, še vseeno premalo poznajo notranje odnose, ki urejajo osebne dohodke in možnosti za povečanje njihovih osebnih dohodkov in s tem v zvezi
seveda tudi namen, ki ga z uvajanjem novih meril pri nagrajevanju zasledujemo.
Zelo zanimive so pripombe anketirancev. Iz teh pripomb je razvidno, da se
pretežna večina anketirancev strinja s svojimi osebnimi dohodki, da pa se ne
strinjajo z notranjimi razmerji, predvsem zato, ker, kot sem že omenila, po eni
strani ne vedo, kako ta notranja razmerja nastajajo, po drugi strani pa zato.
ker so v posameznih primerih dejansko nestimulativno postavljena. Prav zato
tudi preko 60 % anketirancev predlaga spremembe ali pa popolnoma novo izdelavo tarifnega pravilnika.
Delavci so, recimo, v anketi opozarjali na različne zastoje, ki niso sicer
prav nikjer evidentirani, kot so: čakanje na delo, na material, na popravilo
strojev med proizvodnjo, na zelo slabo pripravljene delovne naloge, na neproučene proizvodne postopke, na slabo delitev dela in podobno. Zelo veliko je
bilo pripomb predvsem glede zelo slabe organizacije transporta, glede različnih
zastojev pri transportu itd. Prav v tej fazi proizvodnje vidimo, da je zelo veliko
še mrtvega, neizkoriščenega delovnega časa. Anketa je pokazala, da gospodarske
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organizacije kljub temu, da ugotavljajo določene uspehe, posvečajo racionalnejši, sodobnejši organizaciji dela še vedno premalo pozornosti, zlasti pa premalo
upoštevajo materialno zavzetost neposrednih proizvajalcev za reševanje teh
problemov.
Mislim, da je za nas vse, ki na tem področju delamo, izredno važna ugotovitev za nadaljnji razvoj sistema nagrajevanja predvsem, da delavci na sestankih, na sejah delavskih svetov, v sindikatih, vedno bolj odločno postavljajo,
da je treba vprašanje v zvezi z boljšo, skrbnejšo organizacijo dela začeti odločneje reševati, da kritizirajo napake in da dajejo svoje predloge. Mislim, da te
stvari ne bi smeli prezreti, predvsem pa, da bi morali to pozitivno razpoloženje,
ki se brez pretiravanja dejansko čuti pri proizvodnih delavcih, prenesti v enaki
meri na vse organizatorje proizvodnje. Prav pred nje bi bilo treba ta vprašanja
postaviti z vso odgovornostjo, ker so dejansko prav v slabi organizaciji dela še
velike neizkoriščene gospodarske možnosti.
Čeprav poročilo samo ne obravnava vprašanja zaposlovanja, vendar bi hotela spregovoriti nekaj besed v zvezi s politiko zaposlovanja. Menim namreč, da
je tako kot nagrajevanje tudi zaposlovanje ekonomsko-družbeno vprašanje. Dejansko drži, kar je dopoldne govoril tovariš Hafner, da bojno morali to vprašanje še dolgo časa reševati skupno z organi upravljanja po podjetjih in občinah
zato, ker se prav tu stekajo naši skupni interesi in ker terjajo skladno in skupno
reševanje tudi številna nerešena komunalna, socialna in druga vprašanja. Pri tem
pa gre samo za to, v kakšnih oblikah in pod kakšnimi pogoji, ker se problemi
zaposlovanja v našem okraju zelo živo odražajo pri odnosih med gospodarskimi
organizacijami in ljudskimi odbori.
Prepričana sem, da je tako tudi pri vseh drugih ljudskih odborih, samo s to
razliko, da ta vprašanja ne porajajo tako ostrih razprav kot pri nas. Menim,
da bi bilo prav, da se danes ta vprašanja nekoliko podrobneje obdelajo. Z demokratizacijo našega družbenega sistema, z razvojem delavskega upravljanja, z
njegovo polno afirmacijo v praksi namreč ni več v skladu politika zaposlovanja
na podlagi predpisovanja in kvotiranja števila zaposlenih in to ne samo v okraju
in občini, адпрак tudi v zveznem družbenem planu pa vse do občinskega družbenega plana. V praksi se namreč dogaja, ko sprejemamo posamezne odločitve,
da se najnižji zgovarjajo na najvišji organ. Zato imam za potrebno priporočiti,
da naj bi za prihodnje družbeni plani višjih teritorialnih enot predvsem nakazovali smer in politiko zaposlovanja, ekonomska upravičenost pa naj bi se
potem pokazala v gospodarskih rezultatih sleherne gospodarske organizacije. Ce
namreč ugotavljamo, da naši samoupravni organi vedno bolj spoznavajo in odkrivajo notranje rezerve v gospodarskih organizacijah in vedo, kaj ovira povečevanje produktivnosti dela in s tem neposredno vpliva negativno tudi na
njihove osebne dohodke, potem ni nobene družbene potrebe več, da na administrativen način urejamo ta vprašanja. Menim, da je treba pred organe upravljanja postaviti samo dvoje vprašanj, in sicer vprašanje ekonomskega zaposlovanja in produktivnosti dela in istočasnega reševanja življenskih pogojev
delavcev, ki so se že ali pa se še bodo zaposlili. Zbori proizvajalcev, o čemer jo
bil že danes govor, in vse drage subjektivne sile na območju občine, okraja,
pa tudi republike in zveze, naj bi svojo politično aktivnost usmerili predvsem
v to, da se ta načela pojasnjujejo, da se v tej smeri prizadevajo naši delavski
sveti in da v samih delovnih kolektivih, takrat ko sprejemajo konkretne odločitve in sklepe, izbojujemo ta napredna stališča in da jih organi upravljanja
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v praksi na podlagi lastnih spoznanj in izkušenj sprejmejo kot njihova lastna
stališča. Samo tako bomo tudi v tem pogledu napravili bistven korak naprej.
Menim, da se bo tako vodena politika lahko dosti bolj pozitivno odrazila v
našem gospodarstvu, v produktivnosti dela, pa tudi v skrbi za našega delovnega
človeka, kot pa administrativno predpisovanje, koliko ljudi lahko med gospodarskim letom v okviru vse države, republike in okraja sprejmejo gospodarske
organizacije v delovno razmerje.
Ker predlog resolucije o razvijanju vzpodbudnejših oblik razdeljevanja
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah tega vprašanja ne omenja, predlagam, da se v predlog resolucije na 5. strani, za drugim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Dosedanje anministrativno predpisovanje in določanje števila zaposlenih
z družbenimi plani višjih teritorialnih enot naj se zamenja z usmerjanjem politike zaposlovanja, ki naj izhaja iz rentabilnosti in ekonomičnosti zaposlovanja
in reševanja življenjskih pogojev zaposlenih ljudi.«
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Maks Dimnik.
Maks Dimnik: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Ko obravnavamo poročilo o strokovnem izobraževanju, se prav jasno zavedamo, da je ta
problem navzlic svoji jasnosti in določenosti v vsakem oziru zelo dalekosežen.
Reforma šolstva in s tem celotnega dosedanjega načina izobraževanja vnaša v do
zdaj ustaljena, lahko rečemo že stoletja stara načela posredovanja znanja, tako
pomembne spremembo, ki prav v ničemer ne zaostajajo za spremembami, katere
sjno uspešno izpeljali in jih še izvajamo v gospodarjenju. Lahko ugotovimo, da
novi načini upravljanja v gospodarstvu in celotno družbeno življenje terjajo
in so nujen pogoj za predvidene spremembe pri usposabljanju kadrov kot strokovnih ustvarjalcev dobrin in upravljalcev.
Kaj pravzaprav bistveno spreminjamo in v čem je osnova naših načel in
metod? Hočemo in postavljamo takšne načine izobraževanja, ki nam zagotavljajo najboljše in najhitrejše pridobivanje novih kadrov za naše gospodarstvo
in za druga področja družbenega življenja, da se bo naš razvoj lahko nemoteno
povečeval po obsegu in se razvijal z vso potrebno globino in širino. Živi ljudje,
ki so osnova vsega napredka in razvoja, se morajo neposredno strokovno usposabljati. Pri vzgoji oziroma izobraževanju naših kadrov hočemo še več. Stremimo
za tem, da postanejo naši proizvajalci pravi in zavestni upravljale!, ki bodo kos
vsem velikim nalogam dobrega in naprednega upravljanja v naših podjetjih,
komunah in v celotnem družbenem dogajanju.
V poročilu Sekretariata Izvršnega sveta za delo so omenjeni cilji novega
načina strokovnega izobraževanja in kako ga bomo uresničili. 2e prej omenjana
stara miselnost in do zdaj ustaljeni načini in oblike posredovanja znanja novim
kadrom, so najobčutljivejša ovira za hitrejše uresničevanje novega načina strokovnega izobraževanja. Zaostala miselnost, da so nekdanji načini izobraževanja
že dokazali svojo upravičenost in dali mnogo dobrih kadrov, še ne daje pravico,
da bi tudi v prihodnje razmetavali s časom in kadri. Tako na primer traja izučevanje poklicev za razne stroke v glavnem tri leta, čeprav so profili, obseg
in strokovna globina in širina, ki -je potrebna za opravljanje tega dela, tako
bistveno različna, zlasti če primerjamo poklic finega mehanika, električarja.
eloktričarja šibkega toka, radiomehanika, graverja itd. s poklicem krovca, zi-
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darja, dimnikarja itd. Morda so omenjeni primeri nekoliko drastični, vendar z
lahkoto ugotovimo, da tako dolgo učno dobo ne terja pridobivanje potrebnega
znanja za opravljanje stroke, ampak so vzroki za to drugje. Razne še veljavne
uredbe in drugi predpisi predpisujejo starost za opravljanje določenih poklicev,
obstaja še vedno interes po zaposlovanju cenene delovne sile itd., kar vse terja
marsikatero spremembo in dopolnitev dosedanjih načinov izobraževanja.
Ravno pri izobraževanju mladine lahko ugotovimo zastarele metode in načine, neracionalno porabo časa, določenega za izobraževanje, da ne govorimo
o pomanjkanju modernih načinov in metod poučevanja in razvijanja teh mladih
ljudi nasploh.
Obravnaval bi vprašanje naših industrijskih šol. Te šole, ki so tudi doživljale precejšnje reforme in načelne spremembe, smo ustanavljali v glavnem v
naših večjih podjetjih z nalogo, da vzgajajo nižji strokovni kader za potrebe
ustanoviteljev. Seveda so bile te šole enkrat v pristojnosti republike, okraja
ali občine, drugič zopet v pristojnosti podjetja, združenja itd., kar je prineslo
nešteto težav pri financiranju teh šol in lahko trdimo, da je imelo tudi negativne posledice za delo teh šol. Konkretno lahko ugotovimo iz poročila Izvršnega sveta za leto 1959, da so morale nekatere industrijske šole, zato ker je
bil način financiranja slabo urejen, prekomerno izbrabljati svoje lastne delavnice v docela komercialnem smislu. Tako je ponekod celo nekoliko trpel
postavljeni program izobraževanja in so učenci teh šol z delom v delavnicah
vzdrževali celoten proračun šole. Ne bi trdil, da takšno poslovanje šol prinaša
nepopravljivo škodo. Nasprotno, takšen način dela daje mlademu učencu, preko
obratnih svetov, preko mladih proizvajalcev, prvi resnični stik z resničnim
življenjem in je upravljanje in odločanje odlična šola za prihodnje dobro delo
v podjetju. Vendar pa je treba tudi v tem primeru poznati pravilno mejo in
uporabiti samo tisti del takega načina, ki se pokaže v celoti kot koristen za
formiranje mladega človeka, delavca in upravljalca.
Zdi se mi umestno, da bi predlagal, da naše šole v industrijskih središčih
za posamezne stroke še bolj ozko specializiramo in v celoti pravilno vključimo
v reformirani način izobraževanja. Dosedanje neskladnosti in dvotimosti, ko se
mladina lahko skoraj pod istimi pogoji vpisuje n. pr. v tehniške šole ali v industrijske šole in vendar v precej različnem času lahko dokonča fakulteto, je treba
odpraviti. Tako bomo zajezili dosedanje ignoriranje nekaterih teh Sol in zmanjšali težave za pridobivanje novih učencev, posebno v industrijsko razvitejših
krajih. V teh krajih se namreč že pojavlja izbira tako imenovanih lažjih in lepših
poklicev in strok. To opažamo ob tem, da ni interesa n. pr. za industrijske s0'e'
povečuje pa se interes za industrijske šole za strojno obdelavo, za elektncarjc
itd. Takšna sprernemba poklicne zainteresiranosti za stroke, ki obstaja v taksnih
industrijskih središčih, pa prinaša precejšnje težave in mnoge nove naloge
komunam.
Izobraževanje kadrov na delovnih mestih je ena najintenzivtiejših rešitev
za izboljšanje kvalitete dela naših delovnih ljudi. Medtem, ko v rednem šolanju lahko v glavnem zajemamo samo tako imenovani prirastek naših mladih
kadrov, ki se v šoli formirajo po' splošnem izobraževalnem načelu in v strokovnih šolah v ožjem strokovnem znanju, se pri izobraževanju kadrov na delovnih mestih postavlja zahteva strokovne izobrazbe in konkretnega znanja za
vse, prav za vse delovne ljudi na vseh delovnih jnestih. Poročilo navaja vse
8
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načine in organizacijske prijeme, ki nam dajejo pri najmanjšem trudu in uporabi
sredstev najboljše rezultate.
V čem je bistvo izobraževanja kadrov na delovnih mestih? Lahko ugotovimo, da terjajo delovna mesta v naših podjetjih, ustanovah, zavodih in upravah
mnogo izrazito specialnega znanja in ozke strokovnosti, katere v nobenem primeru ne more dati šola s splošnim učnim programom, niti izučitev poklica v
vsej širini stroke. Sama razdelitev dela v industriji in na drugih družbenih področjih, vse bolj zmanjšuje število delovnih jnest, za katere je potrebno široko
univerzalno znanje, v korist velikega števila dobro organiziranih in vsklajenih
delovnih mest in za specialne stroke. Delitev dela je omogočena z moderno
tehniko, mehanizacijo in z modernimi materialnimi sredstvi, ki omogočajo
takšen razvoj. Takšna delitev pa terja ozko in globoko strokovno znanje in
usposobljenost, ki jo je najboljše pridobiti in dati izključno na delovnih mestih.
Dosedanja miselnost, da ustreza neštetim delovnim mestom v gospodarskih
organizacijah in drugod splošna in široka usposobljenost, pridobljena v priučitvi
poklica ali stroke, se mora umakniti pri nas in drugod že ugotovljenim rezultatom, ki kažejo na izredno učinkovitost novih metod in načinov izobraževanja.
Omenil bi samo en primer. Neko naše metalurško podjetje se je pred kratkim
lotilo priučevanja posade valjavcev za neko novo podjetje v Srbiji. Do tedaj
znani pogoji za priučitev tako težavnih in nevarnih postopkov so temeljili na
večletnem opazovanju, kako so dela in na večletnem lotevanju tega dela brez
ustreznih metod. Priučevanja se je lotilo po modernih metodah. Mlajši inštruktorji so izdelali ustrezne metode in priučili kader na delovnih mestih pri samem
delu ter uspešno priučili skoraj celotno posado valjarniške proge v kratkih
šestih mesecih. Posada se je vrnila v svoje podjetje in danes že v celoti izpolnjuje
postavljene naloge in plan. Morda je pri uvajanju izobraževanja na delovnih
mestih najvažnejša odločnost in sklep samoupravnih organov, da se s takšnim
načinom izobraževanja začne navzlic vsem težavam, ki se pojavljajo. Izdvajanje
najboljših ljudi iz delovnega procesa, da prevzamejo mesta inštruktorjev, je
v prvem trenutku velika žrtev za vsak kolektiv. Ta žrtev pa se v najkrajšem
času obilno poplačil.
Problem uporabljanja prostega časa delavcev za lastno izobraževanje predstavlja v začetku precejšnjo težavo in precejšnjo žrtev za vsakega posameznika,
kar pa da v najkrajšem času dobre rezultate. Zelja po takšnem izobraževanju, ki
prinaša do zdaj znane formalne kvalikacije in s tem neposredno pravico do
tega ali onega delovnega mesta s takšnimi ali drugačnimi dohodki, je pereč
problem. Ta miselnost bo namreč morda eden od najtežjih problemov, ker bo
potrebno pojasniti in dopovedati vsem članom delovnega kolektiva, da se za
dobro delo zahteva znanje in zmožnosti za delovno mesto, ne pa tako imenovana
administrativna kvalifikacija.
Sredstva sklada za kadre, s katerimi v veliki meri upravljajo delovni kolektivi, dajejo velike možnosti za široko in obsežno delovanje. Morda bo prišlo
do problemov v nekaterih manjših podjetjih, kjer ni mogoče dobiti ustreznih
strokovnih ljudi za priučevanje na vseh različnih delovnih mestih. Tu bo potrebna iznajdljivost in skupni napori več podjetij, združenj, zbornic, potrebna
bo pomoč in sodelovanje središč pri večjih gospodarskih organizacijah, pomoč
delavskih univerz in za dopolnitev splošnega izobraževanja tudi pomoč šolskih
centrov in šol.
'
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Priporočila, o katerih razpravljamo, so v mnogih naših podjetjih že uspešno
uveljavljena in dajejo doseženi ugodni rezultati sigurno zagotovilo, da je tak
način izobraževanja pravilen in uspešen ter da lahko samo dvig strokovnosti
naših ustvarjalcev zagotovi trajno večanje storilnosti in kvalitete dela.
Pri pregledu raznih natečajev za delovna mesta lahko zasledimo nešteto
primerov, ko se zahtevajo samo izredno visoke kvalifikacije oziroma fakultetna
izobrazba s prakso. Ce točno pregledamo in analiziramo profil in opis teh delovnih mest, pa lahko neštetokrat ugotovimo, da bi za takšna delovna mesta
zadostovala nižja splošna izobrazba in ožje specialno znanje. Morda velja to
zlasti za osebje naših upravnih organov vse od občinskih ljudskih odborov, družbenih organizacij, komunalnih služb itd., ker so marsikateri predpisi in zahteve
takšne, da onemogočajo ozko specializacijo in kjer se bo izobraževanje na
delovnem mestu pojavilo v prav takšni ostrini kot se pojavlja danes v gospodarskih organizacijah.
Resolucija in poročilo nakazujeta vse glavne probleme ter jih bomo kot
priporočila za izboljšanje strokovnega izobraževanja posredovali upravnim
organom delovnih kolektivov. Samoupravni organi v podjetjih pa bodo prav
hitro doumeli pomembnost izobraževanja svojih kadrov in sprejeli takšne sklepe,
ki bodo dali najboljše rezultate.
Menim, da bo v zvezi s predvideno razpravo o strokovnem izobraževanju
v Zvezni ljudski skupščini potrebno zagovarjati stališča, ki so izražena v poročilu in resoluciji. Za ta stališča z nekaterimi dodatnimi dopolnitvami, bom
glasoval.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože Marolt.
Jože Marolt: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V zvezi s poročilom Sekretariata Izvršnega sveta za delo, bi želel govoriti o tistem delu
poročila, ki obravnava strokovno izobraževanje kadrov.
Kot povsod, zaradi stalne rasti industrijske proizvodnje, z uvajanjem novih
tehnoloških postopkov, z rekonstrukcijami zastarelih industrijskih obratov, z
izgradnjo novih naprav in večjo delitvijo dela, tudi v našem okraju neprestano
rastejo potrebe po industrijskih kadrih in glede na nove proizvodne zmogljivosti
tudi potrebe po hitrejšem in boljšem usposabljanju delavcev za delovna mesta
v proizvodnji.
•
Vse bolj očitno postaja tudi dejstvo, da je nadaljnja rast proizvodnje, organizacija dela in dvig delovne storilnosti, razen drugih činiteljev v precejšnji
meri odvisna od sprememb in dopolnitev sedanjega sistema in načina vzgoje
kadrov, ki je bil do zdaj prilagojen pretežno nerazviti industrijski proizvodnji.
Razen tega zahteva spremembo strokovnega usposabljanja tudi uvajanje novih
oblik vzpodbudnega nagrajevanja, ki kaže, da za delovno mesto strokovno
do&ro usposobljen delavec dosega večje proizvodne uspehe in pri nagrajevanju
po delu tudi večji delež pri razdeljevanju osebnega dohodka.
Vsa ta dejstva so pripeljala nekatere naše delovne kolektive v celjskem
okraju do spoznanja, da stari način strokovnega izobraževanja ne ustreza
zahtevam sodobne industrijske proizvodnje. Zato so zlasti po II. plenumu Republiškega sveta zveze sindikatov za Slovenijo začeli iskati in hitreje uvajati
nove oblike in metode strokovnega usposabljanja kadrov. Navajam samo primer
delovnega kolektiva ^Cinkarne« v Celju, ki je med prvimi začel uvajati sistema-
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tično usposabljanje delavcev za delovno mesto. Tega se je ta kolektiv lotil
predvsem zaradi svojih notranjih potreb. Delo v valjarnici in topilnici te tovarne je fizično izredno zahtevno, nevarno in se odvija v težkih delovnih pogojih.
Usposabljanje delavcev za delovna mesta v teh obratih pa je bilo do nedavnega
prepuščeno le starejšim, v delu sicer izkušenim delavcem, ki so privajali novince
dokaj neorganizirano, vsak po svojih močeh in sposobnostih, često na škodo
storilnosti svojega lastnega dela in brez ustrezne stimulacije.
Zaradi težine dela in drugih vzrokov je bila v obeh obratih tudi izredno
visoka fluktuacija, saj se je samo v treh letih izmenjalo preko 80 % vseh zaposlenih. Praktično je ostal na svojih delovnih fnestih v glavnem vodilni proizvodni kader. Iz vsega tega pa so izhajale tudi razne težave in motnje v proizvodnem procesu, zlasti pa občutne posledice v medsebojnih odnosih. Nesreče
so bile pogoste, bile so okvare in druge nevšečnosti, kar vse bi lahko v veliki
meri odpadlo, če bi bili že prej posvetili več skrbi sistematični izbiri ljudi in
usposabljanju delavcev za posamezna delovna mesta.
Z uvajanjem novih oblik in metod strokovnega izpopolnjevanja so se stvari
v ►►Cinkarni« bistveno spremenile. Delovni kolektiv ima izdelan program strokovnega izobraževanja. Izdelani so tudi učni programi, poučevanje praktičnega
dela za najvažnejša delovna mesta, medtem ko se za druga delovna mesta še
izdelujejo. Vodilni kader obrata izdeluje teoretične dele učnih načrtov za
posamezna delovna mesta, ki bodo vsebovali vsa potrebna znanja za kvalitetno
opravljanje dela na teh delovnih mestih in katera si bodo delavci pridobili na
krajših seminarjih v okviru izobraževalnega centra v podjetju. Tako je strokovni vodilni kader obrata posrednik teoretičnih znanj, potrebnih na delovnem
mestu, izkušeni in najboljši delavci pa so inštruktorji za praktični pouk. Proučevanje postaja sistematično in se razvija po naprej določenem programu.
Rezultat tega izobraževanja delavcev za delovna mesta je, da proizvodnja
v obeh obratih neprestano raste, da se dvigajo delovni učinki, da je manj
okvar na napravah, manj izvržkov proizvodnje, manj nesreč in manjša fluktuacija zaposlenih. Izboljšali so se tudi medsebojni odnosi odkar je vpeljan nov
način izobraževanja, ker strokovni kader v obratih uporablja nove prijeme in
na podlagi tako imenovane praktične psihologije uvaja izboljšave v delovnih
postopkih.
Sistematično izobraževanje za potrebe lastnih podjetij uvajajo tudi nekatera
druga podjetja, medtem ko se ponekod pripravljajo šele na ustanovitev posebnih
izobraževalnih centrov v podjetjih. V tistih podjetjih, kjer izobraževalni centri
že poslujejo, se je povsod pokazala koristnost in nujnost tega dela. Specifičnost
takega načina izobraževanja za delovna mesta je, da delavcu posredujemo le
neobhodno potrebno znanje brez vsega balasta, toda načrtno in sistematično
ter prilagojeno potrebam delovnega mesta. Usposabljanje, katerega opravljata
delavec, mojster ali inštruktor se opravlja neposredno na delovnem mestu, ob
stroju, kjer se obravnavajo vse važne faze in ključne točke posamezne delovne
operacije. Tako poučevanje je sedaj organsko povezano s tehnološkim postopkom in organizacijo dela v podjetju in vodi po najkrajši poti do zaželenih
rezultatov.
Vendar imamo v okraju še več podjetij, ki ne občutijo nujnosti sistematičnega izobraževanja za delovno mesto. Glavni vzrok je v tem, da rezultati izobrazbe niso neposredno vidni in ne dajejo takoj otipljivih koristi. Izboljševanje
delovnih odnosov, hitrejše vključevanje delavcev v proizvodnjo in prehod na
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plače po učinku, predvsem večje osebno zadovoljstvo delavcev, ki opravljajo
dela, ki jim najbolj ustrezajo, skratka vse, kar ima močan vpliv na storilnost,
pa podjetja največkrat težko spravljajo v zvezo s sistemom izobraževanja, predvsem zaradi slabe evidence oziroma spremljanja pokazateljev, ki na to vplivajo.
Običajno prično nekatera podjetja razmišljati o problematiki usposabljanja
za delovno mesto šele takrat, ko se trenutno pojavi povečana potreba po kadru,
to je ob rekonstrukciji ali drugem nenadnem povečanju proizvodnje oziroma
ob fluktuaciji delovne sile in podobno. Le redka podjetja se zavedajo, kako
pomembno je izpopolnjevanje in dvig strokovnosti obstoječega proizvodnega
kadra za delovni učinek, da bi se na tej podlagi lotevali programov izobraževanja. Zato menim, da bosta poročilo Sekretariata Izvršnega sveta za delo in
resolucija močno vzpodbudila tudi takšne kolektive k razmišljanju in k uvajanju
novih metod strokovnega izobraževanja.
Glede na specifičnost proizvodnjo in objektivne pogoje posameznih podjetij
so se v dosedanji praksi razvile predvsem naslednje oblike izobraževanja:
1. Izobraževanje v centraliziranem centru, to je v posebnem prostoru, kjer
se delavci izučujejo določenih operacij in izpopolnjujejo svoje znanje pod vodstvom inštruktorja za praktični pouk. Center posluje samostojno ali v povezavi
z industrijsko šolo. Uspešno posluje predvsem tam, kjer je mogoče izločiti
premakljive stroje in jih uporabljati izključno za priučevanje.
2. Izobraževanje v decentraliziranem centru, kjer delavcem posredujemo
znanje na samem delovnem mestu zaradi specifičnosti dela in strojnega parka, in
3. izobraževanje v kombiniranem centru, ki združuje oba načina proizvodnje, deljeno po določenih operacijah posameznih tehnoloških postopkov.
Delo izobraževalnih centrov vključuje razen samega priučevanja predvsem
še planiranje izobraževanja na podlagi obstoječih potreb podjetja, ki obsegajo
predvsem priučevanje oseb, ki na novo pridejo v podjetja ali oseb, ki zamenjujejo delovna mesta, dopolnjevanje obstoječega znanja že zaposlenih oseb
v podjetju zaradi sprememb tehnološkega postopka, racionalizacije delovnih
metod ali izboljšav kvalitete proizvodov in izpopolnjevanja teoretičnih znanj
ter drugih znanj, ki so potrebna za uspešno opravljanje dela na delovnih mestih.
Planiranju sledi tudi programiranje izobraževanja na podlagi nujnosti oziroma
pomena posameznih znanj za napredek proizvodnje, izdelava posameznih programov in učnih načrtov ter končno organizacija in izvedba samega izobraževanja. Planiranje obsega tudi pripravo finančnih planov izobraževalnega centra.
Tempo razvoja in uspešnost dela industrijskih izobraževalnih centrov v
okraju pa je precej odvisen od vzgoje oziroma izbire kvalitete industrijskih
inštruktorjev. Danes jih imamo v okraju 26, toda od teh jih dela le 6 na področju samega izobraževanja. Večina drugih je vodilni tehnični kader v podjetjih,
ki je prezaposlen na svojem delovnem mestu in rešuje vprašanje sistematičnega
izobraževanja le vzporedno. Dosedanje izkušnje pa kažejo, da takšno delo ne
daje zadovoljivih rezultatov, če inštruktor oziroma tisti, kateremu je zaupana
vzgoja novega kadra in je zanjo tudi usposobljen, ne dela v celoti na tem poslu,
to je na delovnem mestu, z osnovno nalogo izobraževanja.
Važna naloga za izvedbo sistematičnega izobraževanja v industrijskih podjetjih je tudi izbira in vzgoja inštruktorjev, ki morajo izhajati iz vrst neposrednih proizvajalcev oziroma tehničnega kadra podjetja, če hočemo doseči
zastavljene smotre. Nujno pa je, da tisti, ki je izbran za inštruktorja, podjetje
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dobro pozna, da pozna tehnološki postopek in da ima primeren odnos in veselje
za takšno delo.
Ustanovitev centra je v prvi vrsti stvar vsakega podjetja. Naloga je postavljena pred ves tehnični kader, predvsem pred samoupravne organe, kakor tudi
pred politično organizacijo v podjetjih. Izobraževanje, dvig storilnosti in vzgoja
kadra nasploh je tako tesno povezana z odnosi in storilnostjo v podjetju, da je
vsa moralna in materialna pomoč omenjenih činiteljev brezpogojno potrebna.
Zaradi novosti takšnega izobraževanja, premajhnih izkušenj in ne dovolj veščega
kadra v industriji v nekaterih podjetjih, pomaga podjetjem tudi Zavod za
napredek gospodarstva v Celju pri pripravah in ustanavljanju izobraževalnih
centrov na podlagi naročila oziroma medsebojne pogodbe. Pomoč obsega podajanje metod za nekatere inštruktorje v podjetjih, če niso usposobljeni, pomoč
pri izdelavi učnih načrtov, skrb za vzgojo inštruktorjev, metodikov in pomoč
pri ustanavljanju samih centrov. Dejavnost zavoda na tem področju je čisto
uslužnostna, katero opravlja zavod s svojimi stalnimi uslužbenci ali pa z zunanjimi sodelavci po naročilu podjetja. Takšna pomoč je zdaj še potrebna tudi
zato, ker usposabljanje za delovno mesto posega bistveno v organizacijo dela
in delovne metode in terja temeljitih delovnih analiz posameznih delovnih
operacij, predno se prične izdelovati načrt za proučevanje posameznih delovnih
operacij.
Vsekakor pa morata biti sistem izobraževanja in oblika centra vedno posebej prilagojena razmeram in svojstvenim potrebam vsake gospodarske organizacije. S predhodnimi analizami in proučevanjem morajo gospodarske organizacije tudi ugotoviti, kaj zmorejo z lastnimi silami, to je s svojim kadrom,
ter katere vrste izobraževanja bodo naročila ali odstopila ustanovam izven
podjetja, raznim šolam, zavodom, delavski univerzi in drugim institucijam.
V tem smislu se v našem okraju vedno bolj uveljavlja tudi Zavod za
napredek gospodarstva v Celju.
Predsednik Miha Marinko: Odrejam kratek odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 18.10 uri in se je nadaljevala ob 18.40 uri.)
Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Besedo ima ljudski
poslanec Ivan Krajnčič.
Ivan Krajnčič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Hkrati z
uveljavljanjem sistema nagrajevanja po delu raste v kolektivih naših gospodarskih organizacij še večji interes za strokovno izobraževanje. Na materialni
podlagi sproščene sile terjajo hitrejše uveljavljanje novih oblik izobraževanja.
Za naš nadaljnji ekonomski in družbeno politični razvoj postaja strokovno
usposabljanje delavcev na delovnem mestu najpomembnejša oblika ne le zato,
ker omogoča povečanje proizvodnje in produktivnosti dela, ampak tudi zato,
ker dobiva z njo izobraževanje množičnejši značaj.
Izobraževanje postaja sestavni in neločljivi del sleherne proizvodne aktivnosti ter hitreje rešuje nasprotja med fizičnim in umskim delom, ruši pregrad,
zastarelih načinov pridobivanja kvalifikacij in pospešuje proces osvoboditve
dela. Preko takšnega izobraževanja dobivajo tudi druge šolske, prosvetne in
kulturne ustanove v komuni svoj večji pomen predvsem zato, ker omogoče
proizvajalcem na tej podlagi svoboden razvoj ustvarjalnega dela in tistih mo-
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ralno političnih kvalitet, ki jih to delo ob zavestnem vplivu subjektivnih sil
nenehno poraja.
Izobraževanje na delovnem mestu torej ni začasni ukrep za potrebe proizvodnje, ampak predstavlja pomemben družbeno politični element, ki bo vse
močneje vplival na nadaljnjo splošno reformo izobraževanja kadrov. Marx
omenja v »Kapitalu«, da bo v bodočnosti spajala vzgoja kadrov produktivno
delo s poukom, ne samo kot metodo za povečanje družbene proizvodnje, ampak
tudi kot edino metodo za proizvodnjo vsestransko razvitih ljudi.
Razumljivo je, da predstavlja specializirano izobraževanje ob produktivnem
delu na delovnem mestu le izhodišče za širše izobraževanje, ki ga omogočajo
proizvajalcem neštete oblike sistematičnega šolanja ter družbenega, prosvetnega
in kulturnega udejstvovanja izven podjetja, bodisi v okviru šol, tečajev, delavske
univerze. Ljudske tehnike, delavskih prosvetnih društev »Svobod« ali neposredno pod vplivom tiska radia, televizije, filma in slično. Ob tem je seveda
odločilnega pomena mobilizacijska vloga, usmerjevalni, idejni vpliv in načrtna
kadrovska politika subjektivnih sil v komuni.
Izobraževanje ob produktivnem delu, to je na delovnem mestu, vzgaja
ustvarjalnega človeka, ker izhaja njegova dejavnost iz osebnega interesa za
delo in ker razvija svoje sposobnosti ob skladnem medsebojnem učinkovanju
teorije in prakse v nasprotju s šolo preživelega tipa, za katero so bili značilni:
pasivno sprejemanje, verbalizem, učenje na pamet, historicizam in slično. Ob
produktivnem delu se sreča človek med drugim tudi sam s seboj. Tu preizkusa
in uri svoje ustvarjalne sile. Tu se na najneposrednejši način srečuje z interesi
sodelavcev in kolektiva, tu pridobiva osnove ekonomske in družbene vzgoje.
Kdor pa se nauči temeljitejše osvajati in ob lastnih naporih širiti svoje znanje
na enem področju, bo sposoben za temeljitejšo poglobitev vprašanja tudi rta
drugih področjih tako prirodnih kot družbenih znanosti.
Pot specializacije v proizvodnem delu torej ne more voditi v socialističnem
družbenem sistemu, ob vplivu političnih sil, k delitvi oziroma zožitvi izobrazbe,
ampak nasprotno, k vsestranski bogatitvi izobrazbe in družbeno moralnih
kvalitet delovnih ljudi.
Z razvijanjem sistema izobraževanja na delovnem mestu se bo širil krog
pedagoškega kadra s pritegovanjem najsposobnejših praktikov, kar ne bo vplivalo le na vzgojo delavcev in uslužbencev, ampak tudi neposredno na kvaliteto
dela vsega delovnega kolektiva posamezne gospodarske organizacije. V enotnem
sistemu strokovnega šolanja kadrov na delovnem mestu ali preko ustreznih
strokovnih šol za delovno mesto, si bo delavski razred sam jemal iz zakladnice
znanosti, tehnike in umetnosti ter s svojim ustvarjalnim delom prispeval
njeni nadaljnji bogatitvi.
Odbor za presveto in kulturo je v širši razpravi tudi ugotovil, da je za
organsko rast enotnega sistema strokovnega izobraževanja potreben svoboden
izbor oblik izobraževanja na delovnih mestih, od najenostavnejših do najvišje
razvitih, o čemer bo odločala predvsem proizvodna in kadrovska potreba posameznih podjetij ter njihova ekonomska zmogljivost.
Perspektivne potrebe našega gospodarstva in naši družbeno-politični interesi
nam narekujejo hitrejše in smelejše uvajanje smotrnejših in stimulativnejsih
oblik strokovnega in ekonomskega izobraževanja najširših množic proizvajalcev.
Predsednik
Seljak.

Miha

Marinko:

Besedo ima ljudski poslanec Anton
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Anton Seljak: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zelel bi prikazati, kako se novi sistem delitve osebnega dohodka odraza v našem podjetju
in naši občini. Poročilo Sekretariata Izvršnega sveta za delo o uvajanju vzpodbudnih oblik nagrajevanja, resolucija in današnja razprava so do podrobnosti
obdelali problematiko razdeljevanja sredstev za osebne dohodke in nakazali
naloge, ki jih na tem področju imajo zbori proizvajalcev in organi delavskega
upravljanja pri nadaljnjem izpopolnjevanju sistema nagrajevanja kot važnega
elementa za povečanje produktivnosti.
Pri uvajanju vzpodbudnih oblik nagrajevanja pa v gospodarskih organizacijah naletimo na vrsto zamotanih vprašanj, ki povzročajo težave pri reševanju stimulativnega nagrajevanja. V enoletni dobi uvajanja novega sistema
nagrajevanja nismo uspeli izkoristiti vseh možnosti, ki nam jih nov sistem
delitve dohodka daje. V našem podjetju, to je v tovarni »Iskra« v Kranju, smo
lani izdelali sistem nagrajevanja, ki ga izvajamo na podlagi tarifnega pravilnika,
premijskoga pravilnika ter pravilnika o normah in nagradah. V podjetju je
od skupnega števila zaposlenih nagrajevano po normi, v kateri je zajet tudi
normativ kvalitete, 49% delavcev, 51% delavcev pa je stimuliranih po 21 različnih kriterijih premijskoga pravilnika, ki vključuje od izvršitve plana nabave,
plana proizvodnje, do izvršitve plana prodaje, vrsto stimulativnih kriterijev.
Navajam nekaj podatkov o doseženih rezultatih v letu 1959, ki so v določeni
meri odraz tako izvajanega nagrajevanja. Bruto dohodek je bil dosežen v primerjavi z letom 1958 s 136,5%, število zaposlenih se je povečalo v istem
obdobju za 9%, produktivnost dela pa za 23%. Ce pa primerjamo te podatke
od leta 1957 dalje, ko smo začeli razvijati prve širše stimulativnejše obliko
nagrajevanja, ko nismo več postavljali vprašanja realnosti norme in ko se je
utrdilo zaupanje v stabilnost norm, z okrajnim povprečjem, dobimo naslednje
rezultate:
Število zaposlenih se je od 1957 do konca leta 1959 dvignilo v podjetju
za 14 %, v industriji na območju okraja za 7 %. Celotni dohodek se je dvignil
v okraju na 115%, v podjetju pa na 134 %; proizvodnja na zaposlenega se je
v istem obdobju v podjetju povečala za 17%, v okraju za 8%; osebni dohodki
so se povečali za 37 %, v okraju pa za 27 %.
To so pozitivni rezultati, ki jih lahko pripisujemo novim stimulativnejšim
oblikam nagrajevanja. Praksa pa nas vsakodnevno opozarja na številna še
nerešena vprašanja, ki se kažejo predvsem glede notranje delitve dohodka
med posamezne obrate in na posamezna delovna mesta, katerih rešitev bo bre?.
dvoma močna stimulacija za nadaljnji dvig produktivnosti. Ce upoštevamo, da
je v podjetju 50 % zaposlenih stimuliranih po normi, na katere zaenkrat vplivajo še najrazličnejši subjektivni faktorji, potem ugotavljamo, da je to vprašanje neodložljiv problem, ki ga bo moral delavski svet brez odlašanja reševati.
Da pa to vprašanje terja dolgotrajno in načrtno delo, navajam v ilustracijo,
da ima podjetje nad 70 000 norm, katerih do kraja pravično ureditev bo res
težko izpeljati. Podobne pojave lahko ugotovimo tudi v občinskem merilu.
Ko je Zbor proizvajalcev občinskega ljudskega odbora Kranj obravnaval
poročilo o gibanju osebnih dohodkov v letu 1959, je ugotovil ugodne posledice
novega sistema nagrajevanja, ki se kažejo v živahni dejavnosti kolektivov in
njihovih organov pri razvijanju tega sistema. Ugotavlja se, da je pretežna
večina delavcev prišla do spoznanja, da je višina osebnega dohodka odvisna
od njihovega dela in od doseženega uspeha podjetja. Kolektivi so v tem času
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vpeljali vrsto različnih sistemov nagrajevanja. V povprečju so dosegli ugodno
razmerje med povečanimi osebnimi dohodki in fizičnim obsegom proizvodnje.
Doseženo je bilo znatno povečanje produktivnosti dela v primerjavi s prejšnjimi
leti in boljše izkoriščanje delovnega časa za produktivno delo. Ti rezultati se
kažejo v povečanem osebnem dohodku in tudi v tem, da se razmerje skladov
in osebnih dohodkov ni bistveno spremenilo od razmerja, ki je bilo postavljeno
v pripravljalnem postopku.
Problemi pa se kažejo v tem, da je delovno področje nagrajevanja v gospodarskih organizacijah vse preveč usmerjeno v iskanje enostavnih možnosti za
povečanje osebnih dohodkov, ki nimajo vselej vsaj ne dolgotrajne ekonomske
osnove. Problem, ki je v veliki meri vezan na sistem nagrajevanja v podjetju,
je fluktuacija, katera znaša v naši občini 43%, od tega v industriji 28,3 0/'o,
v drugih gospodarskih panogah pa je izredno velika in ponekod presega 50 n/o.
Ce upoštevamo, da je zaradi boljših pogojev dela prekinilo delovno гагупегје
37,2 0/o »fluktuirancev«, kar predstavlja 1600 delavcev, da je samovoljno zapustilo delo 8,7 % "fluktuirancev« in da je bilo disciplinsko odpuščeno 9 0/o fluktuirancev«, potem lahko ugotovimo, da je to vprašanje za našo občino perec
problem. Tako velika fluktuacija je brez dvoma škodljiva, posebno še, ker
vemo, da zanjo ne obstajajo izključno samo ekonomski razlogi, ampak da so
vprašanja skrbi za človeka in medsebojni odnosi tudi eno izmed vprašanj,
zaradi katerih do fluktuacije pride.
V občini Kranj smo v letu 1959 izkoristili le 84,10/o delovnega časa za
produktivno delo, ostali čas pa se uporabi za tele namene: za prekinitve in
zastoje 26 delavcev letno, državni prazniki 392 delavcev, letni dopusti 851, nezmožnost za delo do 7 dni 237 delavcev, plačani izredni dopusti 30, vojaške in
državne dolžnosti 16, porodniški dopusti in nega otrok 173, opravičeni izostanki
46, nezmožnost za delo nad 7 dni 566 in neopravičeni izostanki 8 delavcev letn0kar pomeni, da skupno 2542 delavcev preko celega leta dejansko ni delalo. Ta
pregled kaže, da obstajajo še rezerve v izkoriščanju delovnega časa, zlasti v
tistih postavkah, ki niso vezane na predpise.
Ce upoštevamo, da se na zaposlenega ustvari povprečno letno 1 153
dinarjev narodnega dohodka, potem lahko ugotovimo, da racionalno izkoriščanje
delovnega časa predstavlja zelo važno nalogo, ki ji bodo morali organi upravljanja posvetiti vso pozornost.
Poseben problejn predstavlja v naši občini nagrajevanje v tekstilnih po jetjih, predvsem v primerjavi z drugimi industrijskimi panogami. Povpiecni
mesečni osebni dohodek na zaposlenega znaša za industrijo v kranjski občim
18 468 din, za tekstilna podjetja pa 16 094 din. Ta problem se pogosto pojavlja
na sejah ljudskega odbora, posebno pri obravnavah rezultatov na področju na
grajevanja. Včasih celo slabo vpliva na odnose med posameznimi gospodarskimi
organizacijami v naši občini. Rešitev tega vprašanja pa ni samo V večji mobilizaciji subjektivnih elementov znotraj teh gospodarskih organizacij, ampak
tudi v nadaljnjem izpopolnjevanju delitve dohodka med podjetjem in sk"P'
nostjo. Prav tako pa tudi v dokončni rešitvi vprašanja nadaljnjih investicijskih
vlaganj, ki so v veliki meri odvisna od sprostitve blokirane amortizacije, za
kar pa se po razpravah sodeč tekstilno združenje ne zavzema dovolj. Ce upoštevamo, da znaša udeležba gorenjske tekstilne industrije v zveznem planu
tekstilne industrije skoraj 20 %, potem je potrebno, da se nakazanemu problemu
na pristojnih mestih posveti vsa pozornost.
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Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec tovarišica
Francka Bevk.
Francka Bevk: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Težko je po
tako izčrpni resoluciji in razpravi povedati kaj novega v zvezi z nagrajevanjem
in izobraževanjem kadrov, da ne bi zašla v teoretično obdelavo tega problema.
Želim spregovoriti nekaj besed o teh problemih, da bi vas seznanila, kako se je
Papirnica Količevo lotila reševanja teh perečih problemov.
Papirnica Količevo je tovarna z zelo starimi in izrabljenimi stroji, v katero
po osvoboditvi niso bile vložene pomembnejše investicije. Lani so bile odobrene
investicije za nov stroj za proizvodnjo kartona, ki se zdaj že montira in bo
povečal vrednost proizvodnje papirnice Količevo za okrog 100 %. Ker mora
tovarna vložiti v te investicije znaten del svojih sredstev, se je naenkrat znašel
delavski svet pred dvema perečima problemoma, o katerih danes razpravljamo,
in sicer: kako dvigniti produktivnost dela, to je kako povečati čisti dohodek
podjetja z odkrivanjem notranjih rezerv brez investiranja v obstoječi obrat, da
bi prišli do prepotrebnih sredstev, in kako hitro usposobiti kader za upravljanje
z novimi stroji in napravami?
Prvi problem je delavski svet reševal z vpeljavo novega stimulativnejšega
načina nagrajevanja. 2e lani je z uvajanjem novega tarifnega pravilnika, v
katerem so osnovne tarifne postavke določene s pomočjo analitične ocene
delavski svet korigiral tudi norme tako, da jih delavci z enakim trudom približno enako dosegajo. Hkrati s tem ukrepom je delavski svet sprejel sklep, da
se bodo v prihodnje norme spreminjale le, če se na delovnem mestu spremene
pogoji, pod katerimi so bile norme postavljene. Revizija je bila potrebna zato,
ker je bilo več norm postavljenih tako, da se je z njimi reševal problem plač.
Ko pa so se plače uredile, je bila potrebna revizija norm zaradi enakega starta.
Čeprav so bile norme povišane za 5 %, jih delavci zdaj presegajo zopet v
istem ali pa še v večjem odstotku kot pred revizijo. Za vse druge delavce in
vključno uslužbence je delavski svet sprejel sklep, da se veže njihov osebni dohodek na čisti dohodek podjetja. Da bi zavarovali večino prepotrebnih skladov,
je bil sprejet sklep, da se ne sme v nobenem primeru povečati razmerje med
skladi in osebnimi dohodki v škodo skladov. Tako so bili vezani na uspeh
podjetja vsi zaposleni. To sicer ni idealno, vendar uspeh vseeno ni izoetaj.
Nasproti letu 1958 se je dohodek podjetja povečal za 155 600 909 din ali za 6,1 "/o.
čisti dohodek za 39 038 000 dinarjev ali za 12,4 %, dohodek na enega zaposlenega
za 635 000 din ali za 11,6%, čisti dohodek na enega zaposlenega za 123 067 din
ali za 18,3 %, skladi za 10 404 000 din ali za 6.7 0/o, osebni dohodek za 28 635 GOD
din ali za 18.1 0/o. osebni dohodek na enega zaposlenega za 82 275 din ali za
24,2 %.
Letos je delavski svet podjetja vpeljal obračun po enoti proizvoda, kar jo
zopet vplivalo, da delavci s starimi stroji, za katere se je mislilo, da iz njih
brez rekonstrukcije ni mogoče nič več iztisniti, zopet dvigajo dohodek podjetja
in to znatno. Podatki prvih treh mesecev letošnjega leta v primerjavi s povprečnim doseganjem v letu 1959 to potrjujejo. Dohodek podjetja se je namreč
povečal za 3,5 0/o, čisti dohodek za 8,3 %, dohodek na enega zaposlenega za
3 0/o, čisti dohodek na enega zaposlenega za 7,8 % skladi za 8,3 %, osebni dohodek
za 8,3 %, osebni dohodek na enega zaposlenega pa se je povečal za 7,8 %. Kot
kažejo podatki, zopet nov močan korak naprej, brez investiranja.
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S takšnim delom je delavec že zagotovil lastna sredstva za nove investicije.
Da bi še bolj vzpodbudil kolektiv k racionalnemu delu, razmišlja delavski svet,
da bi čimprej vezal na dohodek podjetja tudi prejemke tistih delavcev, ki delajo
po normi. Od tega ukrepa pričakuje delavski svet zopet porast produktivnosti.
Novi plačilni sistem se v papirnici postopoma izgrajuje, kar mislim, da je tudi
pravilno. Ni dobro zaletavati se takoj na vrh, preden se zgradi solidna podlaga.
Vprašanje kadra za nove investicije ni nič manj važno. 2e dolgo so v
papirnici vsako leto tečaji za kvalifikacijo papirničarjev. Ljudje so željni znanja,
brez dobljenih kvalifikacij tudi po pravilu ni napredka na delovnem mestu.
Vse to sili delavce k izpopolnjevanju in učenju. A vendar zdaj, ko se je problem
strokovnega kadra pokazal v vsej svoji ostrini, je delavski svet sklenil, da se
izobražuje ne po tečajih ali šolah, ampak na delovnih mestih v tovarni. Vsi
smo mnenja, da bomo le tako najhitreje prišli do potrebnega strokovnega
kadra. Vsekakor daje misliti, zakaj je vendar potrebno za določeno delovno
mesto 3 leta šolanja v papirniški šoli, medtem ko se na delovnem mestu v
tovarni delavec mnogo hitreje nauči tistega, kar дш je potrebno. Potrebno teoretično znanje mu lahko nudi tovarna na posebnih tečajih, ki teko vzporedno
z delom na delovnem mestu. Mnogo hitreje in ceneje je, rezultat pri praktičnem
delu pa je isti^ če ne boljši kot pri učenju v papirniški šoli. Zakaj vendar
vztrajamo pri tako dolgem učenju v šoli, ko nam kadra tako primanjkuje? ZakaJ
trositi toliko denarja za šolanje, ali mar samo zato, da bo učenec prišel z
uradnim papirjem, da je kvalificiran, a praktično za našo industrijo ni nič bolj
uporaben kot delavec, ki ga podjetje samo v neprimerno krajšem času usposobi.
Ce res samo zato, potem je res že skrajni čas, da se začne .misliti o sistemu
kvalifikacij kakršen je pri nas sedaj v veljavi in o vseh njegovih posledicah.
Enkrat sem že omenila analitično oceno delovnih mest. Dovolite, da jo
omenim še enkrat. Ob tej oceni sem med drugim vprašala naslednje: Kaj mora
delavec znati praktično in teoretično za uspešno opravljanje dela? Kakšni so
pogoji dela? Kakšna je težina dela? Nočem razpravljati o tem, koliko je analitična ocena uspela. O njej se je veliko pisalo in govorilo, kritiziralo vec kot
hvalilo, a dovolite mi, da povem svoje mišljenje, da so to vseeno naprednejša
vprašanja, kot pa tista, na katera so bili navajeni naši očetje: kakšno kvalifikacijo imate, ali kakšno šolo imate? Vse to so problemi, ki tarejo papirnico
Količevo, toda spričo načina, kako rešuje to podjetje te probleme, sem prepričana, da v letošnji jeseni, ko bomo začeli obratovati z novim kartonskim
strojem in s tem povečali sedanjo proizvodnjo za 100 0/o. ne bomo imeli težav
s kadri.
Predsednik
Zmahar.

Miha

Marinko:

Besedo ima ljudski poslanec Ivan

Ivan Zmahar: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! 2e v mesecu
januarju so bile na okrajnem ljudskem odboru v Celju in tudi po vseh občinah
razprave, katerih so se poleg vodilnih uslužbencev udeležili tudi samoupravni
in sindikalni organi podjetij. Te razprave so nakazale gospodarsko-pohticno
nujnost ustrezne delitve osebnih dohodkov po delovnem učinku in ekonomskem
uspehu.
Čeprav se je ves čas delalo na teh vprašanjih moramo vendar priznati.
da sajnoupravni organi, pa tudi sindikati v podjetjih niso uspeli, zlasti ne pri
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manjših podjetjih, prenesti osnovno politično misel dovolj dobro in jasno na
proizvajalce same.
Se sedaj to delo spremljamo in celo dajemo strokovno pomoč podjetjem pri
določanju osnov in smernic, kako naj pravilno uvajajo delitev osebnih dohodkov, vendar venomer opažamo, da k temu delu ne pritegnejo z ustreznimi
načini kolektiva v celoti in da rešujejo vso problematiko večinoma le vodilni
uslužbenci in deloma samoupravni in sindikalni funkcionarji.
V vseh podjetjih proučujejo možnosti stimulativne delitve osebnih dohodkov. Prvi močan odraz vsega tega dela je v tem, da so podjetja sedaj le
ugotovila, kje so glavne ovire v organizaciji in evidenci za uspešno gospodarjenje. To je privedlo podjetja, predvsem pa manjša, do zaključkov, da si
morajo postaviti popolnejšo organizacijo ter evidenco o poteku proizvodnje in
o stroških vseh proizvodov, pa tudi o vsej drugi proizvodni dejavnosti v podjetju.
2e prvo tromesečje tega leta kaže napredek v gospodarjenju naših industrijskih podjetij. Podjetja so pri razdelitvi čistega dohodka v povprečju odvedla
večja sredstva v sklade in to od 2 do 22 %, in le dve podjetji sta v prvem
tromesečju razporedili na sklade manj kot sta predvideli s planom. Ravno tako
se je povečal tudi gibljivi del osebnih dohodkov pri podjetjih do 40% Le ena
petina podjetij je ostala pri istem razmerju med stalnim in gibljivim delom
dohodkov predvsem v zvišanju del po učinku ne pa v delitvi osebnih dohodkov
po gospodarskem uspehu podjetja.
Kolektivi so pri proučevanju vprašanja, kako ustrezno preiti na stimulativno delitev osebnega dohodka, ugotovili neskladnosti njihovih dosedanjih,
meril, akordov, norm in tarifnih postavk ter pričeli te neskladnosti odpravljati.
Gonilna sila za odpravo dosedanjih neskladnosti so proizvajalci sami. Velike
težave se pojavljajo pri vsklajevanju meril za pomožne službe, remontne delavnice in druge neproizvodne obrate. Kolektivi in predvsem njihovi samoupravni
organi, ki sedaj proučujejo gospodarnost svojega podjetja in se zavedajo, da so
jim sredstva in skladi za njihove potrebe in predvsem za nadaljnji razvoj potrebni, nalete na vprašanja delitve dohodka. Vprašanje delitve dohodka v
osnovnem merilu minimalnega osebnega dohodka je pri tistih podjetjih, ki se
od malih obratov naglo razvijajo v industrijska podjetja, težko, ker jim sedanja
delitev dohodka v njihovi nagli razvojni dobi prepušča premalo sredstev, premalo predvsem za nujno potrebne sklade. Tak je primer v nekaterih kovinskoindustrijskih podjetjih, ki se povezujejo.
Druge gospodarske težave nastopajo tam, kjer ima podjetje že v naprej
predpisano razdelitev svojih polfinalnih ali finalnih proizvodov. Tak primer
imamo V Cinkarni, ki bi lahko dosegla večji dohodek, ker je uredila kapacitete
za predelavo surovega cinka, mora pa del tega produkta odstopiti drugim podjetjem za finalno proizvodnjo po ključu, ki ga je določilo njihovo strokovno
združenje. Ce bi ne bilo te predpisane razdelitve surovega cinka bi cinkarna
dosegla večji dohodek, ker daje končni produkt večji finančni učinek. Glede na
takšno administrativno razdeljevanje zastavlja proizvajalec vprašanje o načinu
internega gospodarjenja. Isto velja tudi za železarno Store, ki dobiva od železarne Nikšič gredice po isti ceni kot prodaja finalne proizvode in je izguba
predvidena s planom.
Pri uvajanju stimulativne delitve osebnih dohodkov prednjačijo predvsem
večja industrijska podjetja, kar pa je razumljivo, saj so prav ta imela že dobro
interno organizacijo, tako da so bili podani pri njih vsi osnovni pogoji. Ta pod-
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jetja so določila osnove in sestavila ustrezne pravilnike o delitvi osebnih dohodkov, izvršila primerjalne obračune za preteklo obdobje in deloma prešla na
prave obračune, kot n. pr. »Metka«, rudnik Velenje, Galanterija Šoštanj, Železarna Store in drugi. Večji so problemi pri manjših podjetjih, upamo pa, da
bodo uspehi večjih kolektivov in njihove izkušnje tudi tem v pomoč, prav tako
pa da jim bodo pomagala pri tem delu tudi združenja in zbornice.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Jože Slavič.
Jože Slavič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. To pomembno
vprašanje našega družbenega življenja je bilo v zadnjem času res v središču
pozornosti naših delovnih ljudi. Čeprav lahko ugotovimo, da je gibalna točka
nagrajevanja pravzaprav predvsem v stremljenju za višjim zaslužkom posameznika, bi vendar stvar zelo poenostavljali, če bi smatrali, da je tu začetek
in konec tega vprašanja. Mislim, da je važno to, da se v kolektivih predvsem
zadnje čase pozornost obrača vse bolj navznoter, to je vse bolj na gospodarjenje in vedno manj na pričakovanje raznih administrativnih ukrepov od zunaj,
ki naj bi pomagali pri reševanju situacije v konkretnem položaju oziroma času.
Saj še ni dolgo, ko smo v glavnem reševali stvari obrnjeno in smo pač, ko so
nastopili problemi, ta ali oni predpis spremenili in s tem rešili nastalo situacijo.
Danes lahko rečemo, da je takih teženj, ki bi skušale doseči, da bi nekje v centru
reševali določene probleme, mnogo manj, da je takih teženj mnogo manj tudi
v kolektivih in da take težnje nimajo več realne podlage. Mislim, da tudi to,
če med podjetji primerjajo, kako in koliko zaslužijo v enem ali drugem kolektivu, ni nič tako slabega pa čeprav zaslužke primerjajo s podjetjem, ki je
daleč, to se pravi zunaj komune, ker navsezadnje navadno primerja vedno tisti,
ki ima slabše prejemke in pri tem, ko sprašuje, kakšne prejemke dosegajo
drugod, tudi izve, kako in na kakšen način pridejo do njih. Mislim, da je v tem
velik in močan element gospodarjenja in da je zaradi tega izmenjava izkušenj
med podjetji glede sistema nagrajevanja mnogo pripomogla k te,mu, da so naši
ljudje začeli mnogo bolj gospodarsko misliti.
Nadaljnji element, ki mislim, da je prav pridobitev mnogih razprav in
občutka, da z izpopolnitvijo sistema nagrajevanja po delu mislimo resno, je
točasni pritisk od spodaj, ki ga opažamo predvsem pri sedanjih volitvah v
delavske svete; tu se vse bolj pojavljajo zahteve, naj bo poročilo o gospodarjenju
popolnejše, da bodo lahko novemu delavskemu svetu že prej naložili določene
naloge, ki jih bo moral med svojo mandatno dobo opraviti. Mislim, da je ravno
to resno obravnavanje konkretnih problemov povzročilo, da so se predvsem
utrdili elementi upravljanja. V zvezi s tem lahko rečemo, da niso bili zastonj
napori naših ljudi, ki so se trudili, da dosežemo napredek pri nagrajevanju
po storilnosti, da so se ti napori izplačali in da se bo izplačalo še nadaljnje
izpopolnjevanje tega sistema.
Glede nekaterih panog naj približno enaka situacija v vseh predelih kaze,
da bodo predvsem z uspešno rešitvijo nekaterih vprašanj, ki so še nerešena
in katerih rešitev kolektivi vse češče in vse konkretneje predlagajo ~ to je
predvsem obračun z družbo, vprašanje minimalnih osebnih dohodkov itd. — da
bodo z rešitvijo teh vprašanj tudi odpravljene ovire in dane možnosti, da sistem
nagrajevanja mnogo bolj izpopolnimo. Pri tem gre predvsem za panoge, ki jin
poročilo omenja kot rentabilne. Mislim, da je prav za kolektive teh panog važno.
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da se zavedajo, da bo vse manj kakršnihkoli izjemnih določb in da bo družbena
rentabilnost, rentabilnost vsake proizvodnje prišla, zlasti ko bodo odpravljene
administrativne ovire pri formiranju cen, vedno bolj do izraza in da bo zaradi
tega tudi važno vprašanje prav dviganje rentabilnosti vsakega posameznega
podjetja in vsake posamezne panoge. Jasno je, da je manjša rentabilnost v
nekaterih panogah po eni strani posledica izgrajenosti tiste panoge, to se pravi
zgodovinskega razvoja samega, na drugi strani pa seveda tudi prizadevanja
vsakega posameznega kolektiva. Vendar mislim, da je ravno trdovratno vztrajanje, da v teh panogah preidemo na nagrajevanje po storilnosti, edina pot, da
dvignemo njihovo rentabilnost, saj večkrat le preveč radi namigujemo na to.
da nekatere panoge ne morejo naprej.
Mislim, da je eno takih vprašanj predvsem vprašanje živilske industrije,
ki se zelo trdovratno brani nagrajevanja po produktivnosti, vsaj pri nas, kolikor
vem. O živilski industriji bi povedal samo to, da nam je po enoletnih prizadevanjih uspelo, da so v tej stroki začeli vsaj razmišljati, da bi nagrajevali
po storilnosti, vendar kaj bolj učinkovitega še niso naredili in se predvsem izgovarjajo na posebnosti, ki naj bi jih ta panoga imela, pa tudi na neke tradicije,
ki jih je pač težko izkoreniniti, češ da je v nekaterih razdobjih več surovin, da
so dobave sunkovite itd. Vendar pa bo ravno s tem — vzemimo na primer mesno
industrijo, ki ima pri nas široko surovinsko bazo in predpostavljamo, da bomo
uredili proizvajanje, ki je bilo dozdaj prepuščeno posameznemu proizvajalcu
in pa sezoni, ko bo to delo bolj načrtno — odpadel glavni argument, ki je včasih
vsaj deloma upravičen. Ravno isti problem je pri mlekarstvu, ki je tudi ena
izmed takih panog, kjer se na take težave najbolj izgovarjajo. Vendar pa sodimo, da se v teh panogah, ki so, oziroma bodo po moje ravno tako sorazmerno
dobro izgrajene kakor vsaka druga panoga, ravno tako lahko uvede nagrajevanje po storilnosti in da lahko te panoge na ta način stopijo v krog tistih, ki
so na tej poti že dosegle uspehe. Mislim, da je eden izmed glavnih vzrokov za
njihovo zaostajanje sorazmerno dobra konjuktura za prodajo proizvodov, na
drugi strani pa to, ker je pač bilo mogoče z raznimi nadurami in podobnim po
želji nekaterih ljudi reševati vprašanje osebnih dohodkov iz povsem drugega
vidika, ne pa po principih socialističnega nagrajevanja.
Drugo tako poglavje, ki prihaja v poštev pri nas v murskosoboškem okraju,
je nagrajevanje po proizvodu v kmetijstvu. Moram povedati, da naša kmetijska
gospodarstva, ki so precej velika, saj imajo povprečno čez 1000 ha vsako, letos
že tretje leto nagrajujejo po učinku, tako da imajo že nekaj izkušenj. Lansko
leto so tudi že prehajala na nagrajevanje po proizvodu. Vendar nam ravno nagrajevanje v kmetijstvu kaže na splošno zakonitost, da je delavčeva produktivnost stimulirana, če čuti, da je njegovo delo pripomoglo k večjemu uspehu
podjetja in s tem tudi k večji plači. Res pa je, da je v kmetijstvu, vsaj v nekaterih panogah dejstvo, ki ga ni moč spremeniti, da recimo o produktivnosti
dela v zvezi s proizvodnjo pšenice ne boš zvedel prej kot takrat, ko jo požanješ
Kjer pa je stanje posameznih kmetijskih panog tako, da se močno približa industrijskemu principu proizvajanja, kot je to zlasti v živinoreji, potem se v njih
takšno nagrajevanje da izvesti.
Zaradi osvetlitve problema bom s kratkimi podatki s štirih kmetijskih
gospodarstev navedel stroške, ki so nekako analogni stroškom izdelavnih plaf
v industriji m sicer samo v neposrednem delovnem procesu uporabljeni časovni
in delovni fond po hektarju in pa po enoti proizvoda, iz česar bomo videli, da
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so si pravzaprav stroški potrošeni za delovno silo po enoti in po hektarju zelo
podobni, dočim nastopajo pri stroških za delovno silo na enoto proizvoda precejšnje razlike. Ce vzamemo na primer kmetijska gospodarstva Beltinci, Crnci,
Lendava in Ljutomer, bomo ugotovili, da so na hektar uporabili pri pšenici
v Beltincih 13 100 din izdelavnih plač, v Črncih 10 800 din, v Lendavi 12 200 din
in v Ljutomeru 13 700 din. Stroški za delovno silo po enoti proizvoda po centu
pšenice pa znašajo v Beltincih 500 din, v Črncih 510 din, v Lendavi 420 din in
v Ljutomeru 540 din. Razmerje je torej 1 : 1,2 oziroma 1,25. Ce vzamemo pri
koruzi za ista gospodarstva izdelavne plače znašajo v Beltincih 35 600 din, koruza
rabi seveda več delovne sile kakor pšenica — v Cmcih 21 100 din, v Lendavi
28 400 din in v Ljutomeru 23 500 din. Ce pa sedaj pogledamo koliko plačilnega
fonda je zajeto v centu koruze ugotovimo, da je v Beltincih 710 din, v Črncih
361 din — torej polovica — v Lendavi 575 din in v Ljutojneru 274 din, tu je
razlika 1 : 3.
Tu vidimo kakšne so posledice tega, da so na posestvih normirali predvsem
na podlagi strojnega dela, to se pravi, da so upoštevali predvsem, koliko delovnih ur je potrebnih za določen učinek agrotehničnih ukrepov, ne pa koliko
je pridelka in kakšen je. Ta dva elementa se med seboj sicer prepletata in
mnenja smo, da je potrebno tu najti nek kompromis. Da je ta rentabilnost
oziroma udeležba delovne sile na posameznih posestvih zelo različna, nam каге
tudi proizvodnja živine. Tu vidimo, da je v Beltincih na kilogram prirasta
približno 8 din, v Cmcih 3 din, v Lendavi 10 din in v Ljutomeru 4 din, tako da
so vloženi stroški za delovno silo za enoto proizvoda zelo različni in je zaradi
tega seveda tudi zelo različna produktivnost.
Opažamo še eno, da je namreč na kmetijskih gospodarstvih vse prizadevanje
usmerjeno predvsem na glavni proizvod, to se pravi kolikor bolj je posestvo
specializirano oziroma kolikor bolj se približuje tip njegove proizvodnje monokulturi, toliko bolj je ta proizvodnja izpopolnjena, toliko manj stroškov terja,
toliko bolj produktivno je delo na tej kulturi.
Tudi v kmetijskih zadrugah smo lansko leto začeli s plačevanjem po proizvodu — vsaj take tarifne pravilnike so sprejeli. Vendar pa ugotavljamo, da
v kmetijskih zadrugah stvari ne gredo tako gladko, da je problematično predvsem vprašanje merjenja učinka pri lastni proizvodnji, glede na to, da se ze o
izogibajo dokončnim obračunom in da je bila izračunana produktivnost z velikimi zamudami, saj so v glavnem obračune napravili šele pri sprejemanju
bilanc. To se pravi, da je vsaj v nekaterih zadrugah, ki smo jih konkretno piegledovali, recimo traktorist, ki je sicer poznal tarifni pravilnik od meseca aprila
lanskega leta, zvedel, koliko je zaslužil šele v aprilu letošnjega leta. Pri takem
plačevanju, čeprav je ves čas dobival akontacijo, ne more njegova iniciativa,
ki naj bi izhajala predvsem iz boljše stimulacije, priti do izraza, Glede zadiug
lahko torej ugotovimo, da se je predvsem z ocenjevanjem konkretnih del za
usluge in pa za kooperacijo že stvar premaknila, vsaj poizkusi so se napravili
v lanskem letu, vendar je vse to še zelo pomanjkljivo in bo treba z izkušnjami
iz kmetijskih gospodarstev pomagati tudi zadrugam.
V kmetijstvu bo na splošno treba najti nekakšen kompromis me^ sPeclfičnostmi, ki jih ima predvsem poljedelstvo, med vremenskimi vplivi, med
vplivi, ki izhajajo iz same proizvodnje in pa med samo rentabilnostjo, ker najbrž ne bo mogoče povsem povzeti način plačevanja samo po industrijskem
vzorcu, posebno še sedaj, ko čakajo podjetja sorazmerno velike naloge v iz-
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gradnji in sorazmerno malo rezervnih skladov plač, ki jih tudi po zakonitih
predpisih ne morejo forjnirati, iz katerih bi lahko nekako poravnali to, kar bi
prišlo vmes v sami proizvodnji. Mislim pa, da je proučevanje vprašanja nagrajevanja v kmetijstvu predvsem pokazalo, da se je povečalo zanimanje kadrov
s tega področja za vprašanje produktivnosti, da je na enem izmed najbolj zapostavljenih področij, ki sjno jih dobili iz preteklosti, možno ravno tako doseči
hitro razumevanje ljudi, ki se jih ta vpz-ašanja neposredno tičejo in da to zanimanje in razumevanje omogoča dvigati proizvodnost dela. ,.
Predsednik Miha Marinko:
jutri, to je 18. maja ob 9 uri.

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala

(Seja je bila prekinjena ob 19.30 uri in se je nadaljevala dne 18. maja ob
9.15 uri.)
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Maks Vale.
Maks Vale: Tovariši ljudski poslanci! Uvajanje novih načinov razdeljevanja osebnih dohodkov ugodno vpliva na gospodarski napredek našega
okraja. Statistični podatki kažejo, da so v primerjavi z letom 1959 porasli v
prvem četrtletju 1960: obseg proizvodnje za 18 %, zaposlenost za 8,7% in produktivnost dela za 8,5 %. Hkrati opažamo pri delovnih kolektivih večji interes
za splošno in strokovno izobraževanje za delovna mesta. V oddelkih za odrasle
pri strokovnih in osnovnih šolah je vključeno 1094 slušateljev, razne seminarje
in tečaje pa je od septembra 1959 do aprila 1960 obiskovalo 3488 slušateljev.
V na novo ustanovljenih centrih za strokovno usposabljanje, ki bodo kmalu
začeli z delom v 11 podjetjih, bodo načrtno izobraževali številne nove delavec.
Intenzivno delo gospodarskih organizacij na tem področju, ki jim pomagajo
šole, druge izobraževalne ustanove in družbeni činitelji, narekujejo v našem
okraju še bolj kot v gospodarsko razvitejših okrajih nekateri posebni razlogi.
Industrija, ki je pred vojno, lahko rečemo, ni bilo, se je pričela hitreje razvijati
šele v zadnjih letih. Skoraj ves, sicer maloštevilen, visokokvalificiran in kvalificiran kader je prišel od drugod. Delavstvo, ki je v celoti s podeželja, je bilo
brez tradicij in izkušenj. Nizka stopnja proizvajalnih sil je do sedaj vse preveč
zaposlila naše gospodarske organizacije, njihova upravna vodstva in organe
samoupravljanja z investicijskimi in podobnimi problemi, tako da niso dovolj
uvideli pomena smotrne kadrovske politike za povečanje proizvodnje in delovno
storilnosti.
Tako stanje je poleg neustreznega načina razdeljevanja osebnih dohodkov
v precejšnji .meri omogočilo, da je bila delovna storilnost majhna in obstoječe
kapacitete slabo izkoriščene, to pa je za okraj, kot je naš, ki je gospodarsko
manj razvit, če jih v celoti izkoristi, najcenejša investicija, ki daje obenem
možnost zaposlitve nove delovne sile. Te pomanjkljivosti so se pokazale v lanskem letu in v začetku letošnjega, ko smo z gospodarskimi organizacijami vsklajevali proizvodne načrte z namenom izvršiti naloge petletnega plana v štirih
letih. Ob teh ugotovitvah je več gospodarskih organizacij sklepalo, da morajo
posvetiti več pozornosti pravilni organizaciji dela, izpopolnjevanju tehnoloških
postopkov, varčevanju z materialom, pravilnemu nagrajevanju in strokovnemu
izobraževanju delavcev. Ne moremo sicer trditi, da naše gospodarske organizacije, predvsem večje, niso tudi same vzgajale in usposabljale kadre, saj so
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jim to narekovale potrebe oziroma sama proizvodnja, nova proizvajalna sredstva, novi tehnološki postopki, razširitev proizvodnje, sprememba asortimaja
itd. Vendar pa je to usposabljanje kadrov težilo predvsem k pridobivanju raznih
kvalifikacij, ne pa k načrtnemu usposabljanju kadrov za delovno mesto na
podlagi sodobnih metod priučevanja. Eden izmed vzrokov nezadostne skrbi za
strokovno usposabljanje je tudi ta, da gospodarske organizacije nimajo dobrih
proizvodnih programov, nimajo izdelane organizacije proizvodnje, na podlagi
česar bi sestavile plan potreb po določeni strokovni izobrazbi.
Ugotovitev, da je strokovna usposobljenost delavstva v našem okraju pomanjkljiva, deloma iz objektivnih vzrokov, in da bo razvoj gospodarstva v
našem okraju v perspektivi zahteval novo delovno silo, narekuje, da je ena
osnovnih nalog, ne samo gospodarskih organizacij, temveč vseh prosvetnih
organov in drugih družbenih činiteljev, intenzivno delo prav na področju strokovnega izobraževanja, če hočemo, da bodo sredstva, ki jih vlaga družba v razvoj našega gospodarstva, smotrno izkoriščena in da se bo dvignila življenjska
raven naših delovnih ljudi, ki z uvajanjem nagrajevanja po učinku kažejo
veliko zanimanja in volje za strokovno usposabljanje, ker vedo, da bodo z boljšo
izobrazbo dosegli večji delovni učinek, s tem pa tudi večji osebni dohodek.
Okrajni zavod za izobraževanje odraslih, ki je bil ustanovljen lansko leto
v jeseni, se je uspešno lotil ustanavljanja centrov za strokovno usposabljanje
delavcev za delovna mesta, vzpostavil je inštruktorsko službo, izdeluje in pomaga gospodarskim organizacjiam pri sestavi programa izobraževanja itd. To
pomoč so gospodarske organizacije z veseljem sprejele, imajo pa pri ustanavljanju centrov subjektivne in objektivne težave. Tako opažamo, da je pomoč
upravnih organov in organov delavskega samoupravljanja osebam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem premajhna. To delo običajno opravljajo, polog drugih
dolžnosti sekretar podjetja, varnostni tehnik itd. Primanjkuje tudi učnih prostorov in pripomočkov. Kljub temu ugotavljamo nekatere uspehe v podjetjih,
ki so resneje pristopila k reševanju kadrovskih vprašanj. Kadre izobražujejo
po programih izobraževanja, ki so jih izdelali na podlagi potreb in problemov
proizvodnje. Ti programi obsegajo število ljudi, ki jih želijo usposobiti za določena mesta, plan koristenja sredstev sklada za kadre in kje bodo usposabljali
kader. Značilno za ta podjetja pa je, da razpožljiva sredstva iz sklada za kadre
ne bodo dovolj velika za kritje njihovih potreb.
Iz vsega navedenega izhaja, da smo na tem področju začetniki in da so tu
skrite notranje rezerve, ki bodo pri smotrnem usposabljanju kadrov znatno
vplivale na dvig proizvodnosti dela in povečanje dohodka.
Predsednik M i h a M a r i n k o : Besedo ima ljudski poslanec Ivan Videmc.
Ivan Videni č: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Iz podatkov
v poročilu Izvršnega sveta je razvidno, da je gozdarstvo v letu 1959 v primerjavi z letom 1958 povečalo celotni dohodek za 128 0/o, dočim se je povečal dohodek le za 114%. Iz tega nekako izhaja, da so poslovni stroški v letu 1959
precej narasli v primerjavi z 1958. letom. Kolikor ni objektivnih razlogov za
povečanje teh stroškov, bi to kazalo na slabše in manj rentabilno poslovanje
v letu 1959.
V svoji diskusiji bi želel obrazložiti nekaj primerov, ki delovne kolektive
gozdno-gospodarskih organizacij ovirajo pri pravilnem gospodarjenju. Tu gre
9
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za tuje usluge, to je za prevoze privatnikov, ki se jih mora gozdarstvo posluževati zaradi slabe oprefnljenosti, zaradi slabe mehanizacije in ki občutno večajo
iz leta v leto poslovne stroške. Dalje je zelo važna postavka zemljarina, ki se je
v zadnjih letih povečala za 200 do 300%. Tudi terenski dodatki nam glede na
veliko pomanjkanje lokalne delovne sile povečujejo materialne stroške. Kolektivi delovnih gozdno-gospodarskih organizacij pri delitvi dohodka vedno naletijo
na administrativno predpisane obveznosti, to je na gozdno takso, javno gozdarsko službo, obvezne odvode v proračun in zaradi tega se potem povečajo poslovni stroški, s tem pa je sorazmerno zmanjšan dohodek, kar tudi učinkuje
na čisti dohodek z osebnimi dohodki in skladi, ki so, kakor je je iz analize razvidno, v gozdarstvu najnižji.
Gozdno-gospodarski kolektivi so v gozdno gojitvenih ukrepih zelo napredovali v zadnjih letih, vendar je sama eksploatacija gozdov, ki predstavlja glavni
dohodek gozdno-gospodarskih organizacij, zaradi pomanjkljive mehanizacije
še vedno na istem kot je bila pred 10. ali 15. leti.
Vsem nam je dobro znano, da je naša industrija v mehanizaciji zelo napredovala, dočim smo pri nas v gozdarstvu, če ne štejemo nekaj naprav za spravilo
lesa in pa kamionske prevoze, popolnoma na tleh. Glavno proizvajalno sredstvo
je še vedno sekira in žaga.
Pri 2 900 000 m3 lesa imamo vsega skupaj 10 motornih žag. Menim, da je
potrebno, da bi Izvršni svet temeljito analiziral delitev dohodka v gozdarstvu
in pa formiranje dohodka in na osnovi tega dal gozdno-gospodarskim kolektivom večje možnosti pri odločanju, kako naj razdeljujejo dohodke, ki jih
ustvarjajo v gozdarstvu, kajti naša lesna industrija, ki je glavni potrošnik lesnih
surovin, se nenehno razvija, zahteva vse več surovin, ki jih pa v gozdarstvu
ne moremo tako hitro vzgojiti, ker je ciklus proizvodnje zelo zelo dolg. K diskusiji sem se prijavil predvsem zato, ker sem želel opozoriti, da je gozdarstvo kot
kažejo analize nekako na zadnjem mestu glede skladov, prav zaradi teh majhnih
skladov pa imamo velike težave v prizadevanjih za naš nadaljnji razvoj.
Prepričan sem, da bo v bodoče tudi v gozdarstvu prišlo do pomembnih organizacijskih sprememb in to tako v upravnih, kakor tudi v samih gozdno-gospodarskih organizacijah. To kaže tudi dejstvo, da smo v gozdarstvu že prešli na
plačevanje po kubiku, ki je nekaka enota že vrsto let, dočim je ostala industrija
s tem šele začela. Vendar pri nas v celoti na enoto proizvoda ne moremo iti.
ker je ciklus proizvodnje dolg in različen. Pač pa se sedaj ustanavljajo ekonomske enote, to je gozni obrati in tudi obračuni dohodka in delitev bo po
gozdnih obratih.
Želel sem le povedati nekaj značilnosti, ki se kažejo v gozdarstvu, upam
pa, da bo na eni prihodnjih sej skupščine vprašanje gozdarstva bolj vsestransko
obravnavano.
Predsednik
Rovšček,

Miha Marinko:

Besedo ima

ljudski poslanec Mirko

Mirko Rovšček: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Sekretariat
Izvršnega sveta za delo je pripravil zelo realno in podrobno poročilo o uvanjanju
spodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju proizvajalcev. Poročilo obravnava to
problematiko stvarno, tako kot dejansko je in bi zares težko povedal tu nekaj
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novega, še posebno če nočem ponavljati tega, kar so nekateri poslanci že pred
menoj povedali.
Pravilna je ugotovitev, da smo z zakoni in predpisi, ki urejajo način socialistične delitve ustvarjenih dohodkov, zlasti od leta 1958 dalje napravili velik
korak naprej. Velik del proizvodnih in političnih uspehov je pripisati prav
gotovo uvajanju vzpodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih dohodkov obenem
s pravilnim reševanjem vprašanja strokovnega izobraževanja naših proizvajalcev. Kolektivi zelo cenijo sproščenost v tem pogledu. Organi delavskega
samoupravljanja pa so pridobili kompleks pristojnosti, ki slonijo na materialni
bazi in tako postaja tudi njihovo delo glede dobrega gospodarjenja kvalitetnejše.
Poznavajoč razmere v moji volilni enoti na območju štirih industrijsko
manj razvitih občin, to je Bovca, Kobarida, Kanala in Tolmina, moram potrditi.
da se proizvodnja pospešeno dviga še zlasti od leta 1958 dalje, odkar se je
začel dosledneje uvajati novi vzpodbudnejši način razdeljevanja osebnih dohodkov. Čeprav delavci še ne poznajo v celoti vseh prednosti novega načina
razdelitve dohodkov v svojem podjetju že ustvarjajo fnočan pritisk na razne
negativne elemente, to je na nepotrebne stroške, preveliko zaposlenost, izmeček
in podobno. Ker se na našem predelu v zadnjih letih pospešeno razvija gospodarska dejavnost, zlasti pa industrija, in se glede na to odpirajo nova delovna
mesta, ne bi s podatki iz planov občinskih ljudskih odborov dobili pravilne
primerjave. Zato sem v času, ko so to zadevo obravnavali v skupščinskih odborih, obiskal nekatera podjetja različne velikosti in stroke ter dobil podatke,
ki potrjujejo, da v celoti za naš predel veljajo ugotovitve Sekretariata za delo
Izvršnega sveta. Navedel bom nekaj teh primerov.
Kot prvi primer navajam industrijsko podjetje, ki zaposluje okoli 1200
delavcev in ima 88 0/o vseh del nagrajenih po učinku; tu velja neka oblika
skupinskih norm, akorda, enote proizvoda, torej pač neka začetna oblika. Ko.
je podjetje začelo aktivneje uvajati nove oblike razdeljevanja dohodka po
učinku dela, je v lanskem letu v primerjavi z letom 1958 povečalo finančno in
fizično realizacijo za 38 %, čeprav se je v istem času povečalo število delovne
sile samo za 9 0/o. Se boljši uspeh je doseglo v prvem trimesečju leta 1960, če
ga primerjamo z istim razdobjem v letu 1959, ko je finančno in fizično vrednost
proizvodnje povečalo za 50 %, pri tem pa povečalo število delavcev samo za
5,5 0/o. V tem podjetju presegajo delavci norme povprečno za 27 0/o.
Drug primer je manjše industrijsko podjetje z 120 delavci. Sedaj ima šele
41 % vseh del nagrajenih po učinku, in sicer po skupinskih normah. Ko je
začelo uvajati norme, je v letu 1959 v primerjavi z letom 1958 povečalo vrednost
proizvodnje za 20 0/o, pri tem pa se je število delavcev povečalo za 10 0/o. Ce
primerjamo prvo trimesečje 1959 z 1960 pa je uspeh še boljši. Pri istih cenah
se je proizvodnja dvignila za 30 %, število delavcev pa za 6 0/o. Poleg tega so
tudi dosegli, pa čeprav le s skupinskimi normami, da se je izmeček znižal od
14 % na 3 %. Pri tem je pomembno, da delavci v skupini sami pritiskajo na
sodelavca, ki povroča izmeček in v skrajnem primeru, da bi se jim ne znižali
dohodki, zahtevajo tudi zamenjavo takega delavca. Povečanje proizvodnje in
zmanjšanje izmečka sta prispevala, da je to podjetje povečalo dohodek za 40%.
Tretji primer je manj rentabilno podjetje, in sicer trgovsko podjetje, ki
zaposluje 25 delavcev. Vsa delovna mesta nagrajuje po učinku na podlagi doseženega prometa in upošteva še druge pozitivne elemente poslovanja in nagra-
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jevanja tudi pri vodilnem osebju. Ko je to podjetje v letu 1959 uvedlo nagrajevanje po učinku je v primerjavi z letom 1958 z istim številom zaposlenih
delavcev povišalo promet za 42 % pri čemer je značilno, da je bilo v ostri konkurenci z istovrstnim podjetjem.
Ce upoštevamo še nekatera druga dejstva, lahko rečem, da ima v vseh
primerih močnega povečanja proizvodnje oziroma prometa zaslugo izpopolnjeni
sistejn nagrajevanj po učinku, ki je delavce bolj zainteresiral za delo. V prizadevanjih, da bi znižala število bolovanj in s tem v zvezi precejšen izpad
proizvodnje, so nekatera podjetja v zadnjem času pričela vnašati v pravilnike
O razdelitvi osebnega dohodka posebne določbe, po katerih delavcem, ki v
posameznih mesecih nimajo izostankov razen seveda odobrenega dopusta, pove^
čajo prejemke za 5 0/o. Preden so odobrili tako dopolnjene pravilnike, so na
sejah občinskih ljudskih odborov in drugih političnih organov o tem obširne
razpravljali in slišati je bilo nasprotujoča si mnenja s pripombami, da je redno
prihajanje na delo dolžnost vsakega delavca, da pa bodo delavci, prizadevajoč
si doseči čim večje prejemke morda zanemarjali svoje zdravstveno stanje, kar
bo imelo kasneje lahko še hujše posledice. Tudi sam si nisem bil na jasnem
glede tega vprašanja. Vendar so zastopniki podjetij vztrajali na tefn, naj se
upošteva dejansko stanje, češ da je na tem območju precej polproletarcev, ki
zelo nagibljejo k temu, da na račun bolezni delajo kak dan doma, da zavest
nekaterih delavcev še ni dovolj visoka in da je proizvodnja zaradi bolezenskih
izostankov do 3 dni precej manjša; občinski ljudski odbori so zato predlagano
spremembo odobrili. Naj bo že kakorkoli, pri podjetjih, ki so na ta način nagrajevala redno prihajanje na delo, so se bolezenski izostanki zmanjšali za 30 do
50 "/o, izplačila na račun 5 0/o povišanja pa so 6 krat manjša od doseženega
prihranka pri takem načinu nagrajevanja. Seveda je lahko tak način nagrajevanja le prehoden, ker bo višja oblika nagrajevanja po učinku že sama dovolj
stimulativna, da bo te stvari urejala.
Medtem, ko so predstavniki podjetij, s katerimi sem govoril, vse navedeno
zadeve brez pridržkov ugodno ocenjevali, predvsem sproščeni sistem razdelitve
osebnega dohodka in dohodka podjetja sploh, so nekateri navajali tudi težave
in našteli nekaj elementov, ki negativno vplivajo na povečanje proizvodnje in
ki jih kolektivi sami ne fnorejo odpraviti. Ce pustim ob strani takemu sistemu
neprikrojeno notranjo organizacijo podjetja, na katero pa prav interes delitve
dohodka po učinku neusmiljeno pritiska, da se uredi, potem gre predvsem za
te-le stvari.
Nepravočasno oskrbo osnovnega materiala zaradi včasih posebnih tržnih
razmer niti s stimuliranjem nabavne službe ni bilo moč odpraviti. Nihanje cen
nekaterih osnovnih surovin na domačem trgu, še posebno pa uvoženega materiala, zaradi raznih koeficientov, je prav tako povzročalo velike težave. Nekateri
inštrumenti, ki jih je sicer družba v določenem obdobju morala pi-edpisati.
danes že zavirajo množično iniciativnost na tem področju. Pri teh razgovorih so
vodilni organi delavskega samoupravljanja še zlasti poudarjali potrebo po
uvedbi stimulativnejšega razdeljevanja jned podjetjem in družbo, kar so poslanci v razpravi tudi že omenili.
Ker sedanja osnova, to je razdelitev na podlagi minimalnih dohodkov,
nikakor ni stimulativna, bi morda bilo umestno s primerno izpopolnitvijo razširiti tudi na ostala podjetja sedanji predpis, po katerem podjetja določenih
gospodarskih panog participiraj o na delu dohodka, ki po izračunu pripada fede-
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raciji. Nekateri zagovarjajo tezo, da bi morala podjetja, ki so bolje opremljena
več dajati družbi. Enak 6 % prispevek na osnovna sredstva, pa čeprav je pri
splošni ocenitvi upoštevana ekonomska zastarelost ter fizična iztrošenost strojev
po njihovem mnenju ni dovolj pravilen regulator, ker ta prispevek za rentabilna
podjetja ni nikako breme. Tudi 19. in 49. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih iz dohodka gospodarskih organizacij (Ur. 1. FLRJ,
48/58) bi kazalo popraviti, ker sta ta dva člena zlasti za podeželska trgovska
podjetja neprikladna. Po 19. členu tega zakona trgovska detajlistična podjetja,
ki se ukvarjajo pretežno s prodajo industrijskega blaga, odvajajo družbi od
osnovnih in obratnih sredstev prispevek po stopnji 6 0/o, trgovska podjetja, ki
prodajajo pretežno živila pa po 49. členu istega zakona po stopnji 2,5 %. Na
prvi pogled bi bilo sicer v redu za potrošnika, da favoriziramo živila, vendar
pa bi bila tu potrebna še vmesna stopnja prispevka za trgovska podjetja, ki se
bavijo z mešanim blagom. Poudarjam, da zunaj glavnih centrov ni možna
specializacija, kateri sta bila ta dva člena zakona verjetno namenjena, temveč
da tu večinoma poslujejo trgovska podjetja z mešanim blagom, pri katerih
povzroči to določilo dokaj nepravilno razdelitev. Za dokaz temu naj navedem
primer dveh trgovskih podjetij z letnim prometom 176 milijonov din, to se
pravi z enakim celotnim prometom, le da je eno izmed teh opravilo za 1 milijon
prometa več z industrijskim blagom kot drugo. Po predpisanem izračunu znaša
bruto dohodek, to je razlika v ceni, v tem primeru 22 milijonov in pol, materialni stroški pa 8 milijonov 700 tisoč, ker se po 19. členu povišajo obresti od
osnovnih in obratnih sredstev za 922 tisoč din. To se pravi da je kolektiv
podjetja, ki je komaj presegel. polovično razmerje med prometopi z živili in
industrijskim blagom že prizadet za 922 tisoč, kar v prej navedenem podjetju
pomeni povprečno 36 800 din letno na enega delavca. Razumljivo je, da kolektiv
podjetja, ki se posluži prednosti po 49. členu zakona in mu promet z industrijskim blagom že pričenja dosegati promet z živili nima interesa, da bi promet
Z industrijskim blagom še povečal, čeprav bi bilo to v interesu potrošnikov.
Tudi uredba o odškodninah, nagradah in ugodnostih iznajditeljev, novatorjev in racionalizatorjev (Uradni list FLRJ 40/49), je v nekaterih določbah
že zastarela, ker način izplačevanja nagrad po tej uredbi ni jnogoče vskladiti
z naprednim sistemom razdelitve osebnih dohodkov kakor tudi ne s pozneje
izdanimi finančnimi predpisi. To so glavne pripombe, če se nočem izogniti tistim,
ki so jih dali tovariši že pred menoj in so jih tudi predstavniki gospodarskih
organizacij dajati na posvetovanjih; fnenim, da bi bilo primerno te pripombe
upoštevati pri razvijanju našega nadaljnjega sistema.
Ob zaključku naj pripomnim, da so na našem območju za zdaj uvedene
le nižje oblike razdeljevanja osebnih dohodkov po količini in kakovosti opravljenega dela, to pa predvsem zato, ker pomanjkanje strokovnih kadrov, ki je
značilno za ta predel, zelo otežkoča uvajanje boljše notranje organizacije podjetij, ki je vsekakor osnova tudi za uvajanje popolnejšega načina razdeljevanja
osebnega dohodka. Gospodarske organizacije pripravljajo zdaj načrte za izpopolnitev in nadaljnjo poglobitev doseženega sistema. Z zamenjavo ali z dopolnitvijo določb o inštrumentih, ki so v nasprotju s sproščenim sistemom razdelitve osebnih dohodkov, kot to navaja predlagana resolucija in s čimer se
popolnoma strinjam, bomo še hitreje razvijali nadaljnja socialistična družbena
razmerja in gospodarski napredek v naši republiki.
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Predsednik
Šebjanič.

Miha

Marinko:

Besedo i ma ljudski poslanec Franc

Franc Šebjanič: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci. V zvezi s
tistim delom resolucije, ki govori o nujnosti nadaljnje poglobitve strokovnega
izobraževanja in pa v zvezi z nekaterimi že najavljenimi reformnimi akcijami
in razglabljali o veliki prednosti izobraževanja na delovnem mestu, bi se dotaknil nekaterih vprašanj, ki jih med drugim poraja pomanjkanje strokovno
izobraženega kadra in strokovno usposabljanje sploh.
Pomurje je dokaj znan rezervoar delovne sile, ali točneje, rezervoar delovne
sile brez kvalifikacij. Ce smo nekoč v preteklosti govorili o armadi sezoncev.
ki si težko iščejo zaposlitve po svetu, danes, zahvaljujoč silovitemu gospodarskemu razvoju naše dežele, o reševanju zaposlitve presežne delovne sile ne bo
treba več govoriti. Tem ostreje pa se že sedaj postavlja vprašanje pridobivanja
prepotrebnega strokovnega znanja in kvalifikacij, tako za tiste, ki prihajajo z
vasi v maloštevilna industrijska podjetja in gospodarske organizacije Pomurja,
kakor tudi za one. ki v precejšnjem številu odhajajo na delo v druge kraje
naše dežele.
Tej več tisočglavi množici odrasle delovne sile se vsako leto v vse večjem
številu priključuje tudi kategorija mladincev, ki je že končala osemletno šolsko
obveznost. V preteklem šolskem letu je na primer končalo osemletno šolanje
2363 učencev, od teh nadaljuje šolanje 605, v obrt pa se je vključilo 523 mladincev in mladink, medtem ko jih skoraj 100 iz več ali manj objektivnih razlogov, pomanjkanja kapacitet itd. ne bo moglo šolanje nadaljevati oziroma se
vključiti v razne obrtne stroke.
Večina mladincev in mladink, po številu 1235, pa je iz najrazličnejših razlogov ostalo doma oziroma so se vključili v vrste nekvalificirane delovne sile.
ki bo prej ali slej morala iskati zaslužka izven svoje krpe zemlje.
Mimo razširitve strokovnih šol v Pomurju je naše prebivalstvo zategadelj
brez dvoma močno zainteresirano za reformo in približanje strokovnega izobraževanja ter za čim plodnejšo dejavnost sedmih pred kratkim formiranih izobraževalnih centrov, izmed katerih so nekateri kljub delnim težavam z ustreznim
instruktorskim kadrom tudi že začeli z delom. Glede na pomanjkanje strokovne
izobrazbe precejšnjega števila delovne sile, ki najde zaposlitev izven Родтшгја
— to velja predvsem za kmetijske delavce in prav tako gradbinske — pa so naši
družbeno-politični organi mnenja, da bodo prav ti centri — v mejah svojih možnosti in materialnih pogojev — morali čimprej prevzeti nase tudi izobraževanje
te delovne sile, ki bi potem z večjim znanjem lahko več koristila sama sebi in
naši skupnosti.
Glede na že sestavljen program strokovnega izobraževanja za delovno mesto
bo za naše področje velikega pomena, v republiškem oziroma še širšem jnerilu
pa gotovo zanimiv eksperiment, kmetijsko izobraževalna dejavnost centra v
Rakičanu v okviru tamkajšnjega kmetijskega gospodarstva.
V zvezi z iskanjem in šolanjem vajenskega kadra za razvita področja naše
republike oziroma za večja industrijska podjetja bi bilo enako smotrno in rentabilno, če bi le-ta vsako leto z lastnimi materialnimi sredstvi in za svojo dejavnost
smotrno vključevala v izobraževanje v Pomurju ali pa v lastnih podjetjih in
izobraževalnih centrih ukaželjno pomursko mladino, ki konča osemletne šole.
Sicer pa, tako glede na nekatera, v resoluciji znova deklarirana načela, kakor
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tudi glede na nujnost vsebinske in organizacijske reforme strokovnega izobraževanja, ne bi bilo odveč, če bi pristojni organi obravnavali možnost preraščanja v določeni meri že zastarelega tipa vajenskih šol v srednje strokovne šole,
ki bi v našem šolskem sistemu tudi našle ustreznejše mesto. Mislim, da bi bilo
potrebno nemudoma spremeniti celoten sistem stopenj strokovnih kvalifikacij
in urediti možnost prešolanja oziroma priznanja določenih kvalifikacij nekaterim
tako imenovanim nižjim oziroma dopolnilnim strokovnim šolam. Menim namreč,
da je dvoletna kmetijska šola v taki obliki kot jo imamo in s tako kvalifikacijsko
stopnjo, kot jo daje, dejansko dokaj zastarela oblika šolanja. Ali pa vzemimo
z našega agrarnega področja tudi primer tako imenovanih kmetijsko-gospodarskih šol, ki nam take kot so, počasi odmirajo, čeprav bi potrebovali čimveč
kmetijsko dobro izobraženega kadra in to zlasti sedaj, ko gremo na intenzivno
dviganje kmetijske proizvodnje.
Glede na tako in v dokumentacijskem poročilu še širše obravnavano problematiko o sedanji situaciji in o nujnosti strokovnega izobraževanja na delovnem
mestu mislim, da bi po postavkah predložene resolucije morali pristojni organi
nujno urediti vsa vprašanja v zvezi z realizacijo novega koncepta strokovnega
izobraževanja na delovnem mestu in celotnega strokovnega izobraževanja sploh.
od centrov v podjetjih preko vajenskih ozirojna srednjih strokovnih šol, vse
do pridobivanja najvišjih kvalifikacij.
Sicer pa naj bi se s pestrostjo oblik strokovnega izobraževanja m s te™
v zvezi z nujnostjo nenehnega posredovanja oblik modernizirane proizvodnje
oziroma delovnih in tehnoloških procesov ukvarjal ustrezni inštitut ali že obstoječi republiški zavod za organizacijo dela z razširjenimi, strokovno-organizacijskimi, strokovno-metodičnimi in inštruktorskimi službami. Hkrati s pridobivanjem dejanskih strokovnih kvalifikacij, ki bodo vplivale na nadaljnji dvig
proizvodnosti, pa tudi o,mogočale še stimulativnejšo delitev oziroma formiranje
osebnih dohodkov, bodo delovni kolektivi morali še bolj kot doslej skrbeti tudi
za ustrezno politično družbeno izobrazbo svojega članstva. Resolucija, o kateri
razpravljamo, bo namreč le tako v čim krajšem času zaživela, v čim večje zadovoljstvo zainteresiranih proizvajalcev, prav tako pa tudi v splošno korist nase
skupnosti.
Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec dr. Joža
Vilfan.
Dr. Joža Vilfan: Mislim, tovariši in tovarišice, da se vsi strinjamo
v tem, da se resolucija, ki je pred nami, in pa obravnava, kateri smo do sedaj
prisostvovali, nanaša na mnogo obširnejše področje, kakor pa bi človek morda
mislil, če bi prebral samo naslov »Vzpodbudno nagrajevanje in strokovno izobraževanje«. 2e samo besedilo resolucije kaže, da se to vprašanje razteza praktično
na vsa področja našega življenja in je to potrdila tudi obravnava. To je tudi
razumljivo. Vprašanje vzpodbudnega nagrajevanja in strokovnega izobraževanja, kakor je postavljeno v resoluciji, je samo rezultat, je samo nadaljnje razvijanje, je samo poglabljanje delavskega samoupravljanja in je potem samo
naravno, da ta centralni inštitut našega sistema sega s svojimi vplivi na vsa
poarocja našega življenja. Ravno to, da prihaja do takega izdejstvovanja centralnih idej našega sistema, je tudi dokaz, kako se je naša družba že utrdila,
kajti samo družbe, ki so že utrjene, doživljajo to, da osnovne postavke njihovega
reda do neke mere kar avtomatično ženejo razvoj naprej.
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Mislim, da je dejstvo, da namreč ne govorimo o vzpodbudnem nagrajevanju
in strokovnem izobraževanju samem po sebi samo, kolikor se to tiče gospodai-skih organizacij ali pa sploh naše proizvodnje, da to najbolj prihaja do izraza s
strokovnim izobraževanjem. Resolucija v svoji 5. točki to tudi jasno kaže. Popolnoma se strinjam s tem, kar je včeraj rekel tovariš Dimnik, da je to, kar
danes delamo na področju strokovnega izobraževanja, revolucija, ki se da za
področje izobraževanja primerjati s tem, kar smo napravili z delavskim samoupravljanjem v smislu celega sistema. Mislim, da je izobraževanje za delovno
mesto tisto, kar daje smisel vsem našun dosedanjim reformam in naporom na
področju izobraževanja in to tudi na področju šolstva, vključno visokega šolstva,
da ono daje smisel dosedanjim reformnim naporom in usmerja nadaljnje reformne napore.
Tovariši in tovarišice, hotel bi se v tej svoji intervenciji omejiti samo na to,
da pokažem, v kakšnem smislu izobraževanje na delovnem mestu nujno žene
v določeno smer ves naš sistem nagrajevanja.
Več predgovornikov je govorilo o strokovnem izobraževanju in mnogi med
njimi so tudi pokazali mnogostranost tega procesa. Mislim pa, da je v tem razlaganju morda bil en element premalo podčrtan. Mislim, da je treba posebej
podčrtati, kako izobraževanje za delovno mesto, zlasti pa izobraževanje na delovnem mestu — tukaj bi se takoj omejil od tega, da bi izobraževanje na delovnem mestu spreminjali pravzaprav v šolo za ljudi, ki so zunaj podjetja — nujno
nosi v sebi teorijo, nosi v sebi zelo močan teoretični element. Pri današnjem
hitrem razvijanju tehnologije, pri neprestani racionlaizaciji vse produkcije, mora
izobraževanje za delovno mesto in na delovnem mestu posredovati proizvajalcu
njegov delež v proizvodnem procesu ne kot nekaj, kar je rutina, kar je navada,
kar je tukaj, da ostane nespremenjeno, ampak kot nekaj, kar je samo v tem
trenutku najbolj racionalna rešitev konkretne proizvodne naloge — torej kot
nekaj, kar se lahko vedno spremeni in kar se v določenem časovnem razmaku
zaradi tega, ker razvoj ne stoji, nujno mora spremeniti. Tako izobraževanje na
delovnem mestu vzgaja proizvajalca neprestano k temu, da gleda svoje delo
kot reševanje konkretne naloge proizvodnje, ki ga lahko vedno zboljša in ki ga
v določenem času mora izboljšati. In to, da postavlja proizvajalcu delo na določenem delovnem mestu na ta način, izobraževanje za delovno mesto nujno žene
na to, da se v njem budi teoretičen interes, da ga žene k temu, da skuša spoznati
in razumeti določene zakonitosti, da to, kar zna, dvigne na čim višji strokovni
nivo. Tako izobraževanje za delovno mesto in na delovnem mestu v najširšem
krogu ustvarjalcev vzbuja teoretični interes, ki mora ob določenem momentu
dozoreti do tega, da začuti proizvajalec potrebo, da svoje znanje poglobi, da ga
sistematizira, da ga poveže s sosednjimi področji, skratka mora priti moment,
ko si ustvarjalec sam zaželi šolo. Pri tem niti ne govorim posebej o tem, da se
izobraževanje za delovno mesto in na delovnem mestu odvija v našem sistemu
in da torej tudi udeležba v upravljanju, možnost neposrednega vplivanja na
organizacijo podjetja in na gospodarjenje podjetja vnaša še nove racionalne elemente, ki racionalne, teoretične elemente izobraževanja na delovnem mestu
neizmerno potencirajo. Pod vplivom sistematičnega Izobraževanja za delovno
mesto in vse naše družbe mora proizvajalec — kot rečeno — priti do tega, da v
določenem trenutku že pridobljeno teoretično znanje zaželi sistematizirati, poglobili, povezati zlasti z vsemi sorodnimi področji, da zaželi strokovno šolo.
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Mislim, da moramo pričakovati prav v zvezi s sistematičnim razvojem
izobraževanja za delovno mesto, da se bo spremenil tudi čustveni odnos mladine
in staršev do problema izobraževanja sploh. Vzpodbudno nagrajevanje v sistemu
delavskega samoupravljanja preko izobraževanja na delovnem jnestu garantira
pot do zaslužka in družbenega ugleda. Sama proizvodnja postaja na ta način pot
do uveljavitve v družbi. In mislim, da moramo pričakovati, da bo vedno večje
število tistih, za katere šola ne bo prva stopnja v izobraževanju, za katere bo
šola samo še druga stopnja in hkrati samo prehodna stopnja za novo vračanje
v prakso. Na ta način bo prišlo in deloma že prihaja do ogromne spremembe
kadra, ki priteka v šole. Ves odnos med izobraževanjem v šoli in izobraževanjem
izven šole se iz temelja .menja. Nekolikokrat je bilo ponavljano v naši obravnavi,
da izobraževanja za delovno mesto ne moremo in ne smemo smatrati kot prehodno in začasno. Jaz bi šel še dalj. Ne samo, da se mora razvijati in poglabljati,
ono se v celem našem izobraževalnem sistemu premika v center in na neki način
šola postaja dopolnilo izobraževanja za delovno mesto, ne pa izobraževanje na
delovnem mestu nadomestek za manjkajoče šole.
Glede na to, da nam izobraževanje na delovnem mestu, ki pa je samo po
sebi posledica velikega razvoja proizvajalnih sil, moderne tehnologije, ve no
rastoče delitve dela, prinaša valove novih kadidatov za naše šole, je razumljivo,
da moramo novo nastalemu položaju prilagoditi vse naše šole.
Jasno je, da moramo povečati število strokovnih šol. Jasno je, da moram
obravnavati vprašanje vpisa popolnoma drugače kakor prej; vpis se.ne "^V™-^
samo na šolanje poprejšnje stopnje, ampak je vezan na preverjanje do oceni
pogojev in potreb nameravanega šolanja. Jasno je, da moramo iti na vecs openjsko studiranje, da moramo vse strokovno šolstvo videti kot stopnje,
so relativno kratke, ki omogočajo določeno izpopolnitev in vračanje v pu ■ .
ki so, kar se podajane snovi tiče, samostojne in zaključene enote, ki pa se
seboj povezujejo v enoten sistem. Jasno je, da priliv novih rekrutov v so anj^
zahteva diversifikacijo, to se pravi cepljenje obstoječih strok na nove in
smeri; če namreč prihajajo danes glavni interesenti za strokovno so s vo
proizvodnje z moderno tehnologijo in razvito delitvijo dela, potem ni mog
jemati stare klasične okvire, discipline, kakor so se svojčas formirale, amP'
morajo discipline na novo formirati, se morajo prilagoditi kadru. Ki p
.
prakse in ki se bo v prakso vrnil. In končno je popolnoma jasno, a m • ^
šole, do visokega šolstva vključno, popolnoma menjati svoje metode da "P^
voditi računa o tem, da prihaja sedaj in bo v bodočnosti prihajalo ^
^
število mladine, v kateri se je vzbudil teoretični interes v praksi m ^^^
teoretični interes poglobiti za prakso. To in nič drugega pa je tisto, kar pozn
pod imenom inverzija.
Ce sedaj na kratko ponovim, kar nujno moramo predvidevati kJ^e*|~*
novega tipa šolajoče se mladine in njenega večjega števila, lahko lecei
j
to popolna sprememba pogojev vpisa, večstopenjska šola, cepijei j
disciplin na več smeri in inverzija. Izredno važno je pri tem pou «
't *
_
to zahteve današnjega življenja. Razvoj prinaša novo tehnologijo,
legija novo in še večjo delitev dela, ta zahteva nov tip izobraževanja, ta pa
zzopet žene na spremembo vsega šolskega sistema. Vi, tovariši ljudski poslanci,
pa veste, da so vse te stvari, katere sem sedaj naštel kot nujni rezultat procesa
izobraževanja na delovnem metu, reforme, ki jih že izvajamo.
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Ne bi se podrobneje mudil pri njih, ker imamo na dnevnem redu Republiškega zbora tako in tako poročilo, ki se posebej s tem ukvarja. Posebej bi na
tem mestu morda omenil samo, da se Izvršni svet zaveda dolžnosti povečevati
število višjih šol in dodajati desetim višjim šolam, ki jih že imamo v naši
republiki, nove. Verjetno bomo kaj kmalu priključili še tri višje šole, ne da bi
s tem proces ustanavljanja novih višjih šol bil končan.
Poleg tega, da sem hotel podčrtati, kako so reforme, katere že izvajamo,
samo rezultat sodobnega življenja,pa hočem še opozoriti na to, da lahko izkoristimo resolucijo, ki je pred nami, kot fnobilizacijo umskih delavcev. Brez
dvoma smo mi vse reforme do zdaj že izpeljevali ob veliki podpori naših umskih
delavcev, posebej naše univerze, profesorskega in študentovskega kadra. Vendar
mislim, da je kljub temu še ponekod določen dvom. Zlasti vprašanje večstopenjskega študija in vprašanje inverzije vzbuja včasih pomisleke in v razpravah
prihaja včasih do mnenja, da gremo na vse te stvari iz nekega doktrinarstva
ali pa iz nekega pretiranega prakticizma: Iz doktrinarstva v tem smislu, da
smo si postavili za cilj demokratizacijo šolstva in hočemo sedaj demokratizacijo
izpeljati za vsako ceno do zadnjih konsekvenc, iz pretiranega prakticizma v tem
smislu, da zahteva naša proizvodnja izredno mnogo kadrov in da sedaj tako
nastalo težavo rešujemo na zelo enostaven način. Včasih potem v takih razgovorih pade tudi očitek, da lahkomiselno eksperimentiramo z mladino, da uvajamo za cele generacije oblike izobraževanja, ki niso morda še do konca preizkušene.
Mislim, da sta odgovor na take pomisleke in dvome prav naša resolucija
in obravnava. Ce postavimo reformne poskuse, vse naše napore za »modernizacijo
zlasti visokošolskega študija v luč družbenega procesa, procesa, ki ga nosi delavsko samoupravljanje, ki v sedanji fazi prihaja zlasti očividno do izraza v
vpodbudnem nagrajevanju in v strokovnem izobraževanju, potem lahko umske
delavce pridobimo za še intenzivnejše, še bolj aktivno udeležbo v reformnih
naporih. Ce se pravilno prikaže strokovno izobraževanje za delovno mesto in na
delovnem mestu, če pokažemo, kako tako izobraževanje nujno izvira iz modeme
proizvodnje, in če pokažemo, kako se v tej zvezi nujno menja sistem šolstva,
potem mora biti jasno, da nam gre res za demokratizacijo šolstva, da pa je ta
demokratizacija hkrati nujen rezultat modernega življenja in posebno nujen
rezultat modernega življenja v naših pogojih, v pogojih našega sistema, in da
nam gre za reševanje formiranja potrebnega števila kadrov, da pa istočasno gre
za pritisk nove mladine, ki prihaja in zahteva izobrazbo, ki jo ima pravico
zahtevati na osnovi družbenih pogojev, ki smo jih mi ustvarili.
Tako lahko vprašanje, ki ga danes obravnavamo, služi kot sredstvo velike
mobilizacije naše javnosti, zlasti pa umskih delavcev za napore, ki so še potrebni
za reformo našega šđlstva in posebej naše univerze.
Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš
Stane Kavčič.
Stane Kavčič: Tovariši ljudski poslanci! Mislim, da je diskusija, ki
jo bila zelo vsestranska in bogata, zelo jasno potrdila vsestranske politične in
gospodarske rezultate, dosežene z uvajanjem nagrajevanja po delu, ki je bilo
zelo intenzivno realizirano zlasti v preteklem letu. Mislim, da je čas, to se
pravi komaj leto dni, odkar se je to vprašanje operativno postavilo na dnevni
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red, pravzaprav za tako nalogo in za tako realizacijo, relativno zelo kratek, zato
je tembolj razveseljivo, če so doseženi tako veliki rezultati.
Hotel bi v zvezi s tem opozoriti samo na eno številko. Povprečen dvig produktivnosti od 1953. do 1959. leta je v Sloveniji 4 %, lansko leto smo dosegli,
kot izhaja tudi iz poročila 7,4 %, letos pa ugotavljamo v I. četrtletju okrog
10 %. Zadnji podatki o dvigu produktivnosti, ki vključujejo tudi april, kažejo
tendenco naraščanja, tako da bo, in to lahko trdimo z vso gotovostjo, letošnji
družbeni plan, čeprav predvideva relativno visoko povečanje proizvodnje, nedvomno dosežen; osebno sodim, da bo verjetno tudi presežen.
Toda, poleg takih konkretnih gospodarskih rezultatov je treba tu videti
tudi nekatere druge družbene elemente, ki se v zvezi s tem pojavljajo, in
predvsem o njih bi želel spregovoriti nekaj besed.
V začetku lanskega leta se je celotna akcija nagrajevanja po delu postavljala predvsem od vrha navzdol, pri čemer so predvsem višji politični in državnodružbeni faktorji bili zainteresirani za tak razvoj stvari in so prepričevali delovne kolektive, da je treba iti na tako pot. Ponekod je zaradi takega razvoja
stvari, točneje rečeno, zaradi tega, ker so nekatera vodstva delovnih kolektivov
hotela stvari postaviti oziroma realizirati s preveč, bi rekel, administrativno
poenostavljenimi prijemi, prihajalo do konfliktov. Bilo je celo nekaj odkritih
konfliktov. No, toda čim so bili prvi rezultati tu, so se stvari začele temeljito
spreminjati, tako da imamo danes situacijo, ki je diametralno nasprotna od situacije, v kateri smo bili v začetku lanskega leta. Namreč, delovni kolektivi so to
koncepcijo sprejeli, jo razvijali naprej in danes imamo predvsem opravka s
pritiskom, z zahtevo delavcev, da se tam, kjer je bil ta sistem uveden, naprej
razvija, izpopolnjuje, oziroma, da se tam, kjer še ni uveden, čimprej uvede; tako
da trdim, da danes ne moremo dovolj hitro realizirati teh neposrednih zahtev
delavcev. Operativa zaostaja, zaostajajno tehnično, zaostajamo strokovno za
konkretno realizacijo programsko-družbonega načela nagrajevanja po delu, ki
so ga delavci in delovni kolektivi, lahko rečemo, v celoti sprejeli. To se pravi,
nadaljnjemu družbenemu razvoju v tem smislu ni zavora kakšna pretirana
mezdna miselnost, kakšne pretirane mezdne koncepcije, ampak narobe, ravno
narobe je res. Zdi se mi, da postajajo zavora nadaljnjemu razvoju še nekateri
ostanki administrativnega sistema, administrativnih pojmovanj in administrativnih oblik, katere čutimo in katere obstajajo od vodstev podjetij do vključno
zveznih predpisov, se pravi, vključno vsi vmesni faktorji, ki so pristojni za
reševanje določenih problemov. Celoten naš sistem, recimo, minimalnih osebnih
dohodkov itd. itd., mnoga pojmovanja v odnosu in gledanju na formiranje
dohodka, na razdeljevanje dohodka itd., ki so v nas samih, so, se mi zdi, glavna
zavora nadaljnjemu razvoju in so po svojem karakterju ne mezdne narave,
ampak administrativno-državne narave. Zato se moramo mnogo hitreje kot do
zdaj vsega tega osvobojevati in pomagati konkretno realizirati politična in
programska stremljenja delavcev v delovnih kolektivih.
Drug problem. Celoten ta sistem je seveda tudi zelo hitro razvijal in pozitivno vplival na konkretne družbene odnose v kolektivih. Razvoj je z nagrajevanjem po delu šel v tem smislu, da se je čedalje bolj krepila neposredna oblast
proizvajalcev in delavcev in da so bili pritisnjeni tako rekoč ob steno še zadnji
ostanki birokratis^na in administrativne oblasti v delovnih kolektivih. V tem
pogledu smo napravili hkrati z gospodarskim razvojem tudi velik političen
razvoj v delovnih kolektivih. Povsod tam pa, in taki primeri so, kjer recimo
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na področju odnosov kolektiv — občina, občinski ali tudi višji organi niso
dovolj tenko prisluhnili takemu družbenemu razvoju, kjer niso šli v korak z
njim, povsod tam nastajajo zdaj, ravno v tem času, konflikti, težave, kritika,
zaostreni odnosi, nezadovoljstvo itd. itd. Nesporno je, da imamo predvsem na
področju komun, kljub temu, da je njihova splošna orientacija pravilna, oziroma, da jim jo treba dati vse priznanje za njihovo prizadevanje, za rezultate,
ki so jih dosegli itd., vendar še opravka z nekaterimi, rekel bi, državno-kapitalističnimi koncepcijami, ki seveda zaradi takega razvoja stvari prihajajo navzkriž s tendencami kolektivov, ki prihajajo v neko določeno krizo.
To misel bom poskušal nekoliko konkretizirati. Ko so na nekem sestanku
v neki občini zelo pritiskali, da je v občini premalo demokracije, da ljudje premalo vedo, da se preveč odloča za zaprtimi vrati itd. itd., je predsednik te
občine na vso to kritiko imel samo en odgovor. Rekel je: »Dragi tovariši in
državljani, ne živi se samo od demokracije!« Kaj to pomeni? To dokazuje, da
ta predsednik misli, da se gremo demokracijo zaradi demokracije. To dokazuje.
da, recimo, ta predsednik ne razume, da se ravno zaradi tega, ker se z demokracijo rešujejo stvari, od katerih ljudje in delavci žive, to se pravi, da se z demokracijo danes rešujejo materialne stvari, saj če kolektiv sam demokratično
odloča, lahko svoja sredstva da tako ali drugače, da torej ta predsednik ne
razume, da se ravno zaradi tega danes državljani in delovni kolektivi borijo
za demokracijo, no pa samo zaradi nekih višjih demokratičnih interesov.
In daljo — zbiram konkretne primere iz raznih področij — zamisliti se je
treba, recimo, da v neki občini dvakrat razpravljajo o mejah lovskih družin
in da je diskusija zelo živa in demokracija na višku, da je tako rekoč treba
skoraj preiti na tajno glasovanje, da pa se v isti občini dopolnilni prispevek,
to se pravi obdavčitev delavskih plač, sprejme tako rekoč mimogrede, oziroma,
da se potem celo ugotovi, da mnogi od tistih, ki so glasovali za ta dopolnilni
prispevek, niso niti vedeli, kdo ga bo plačal, za kaj bo šel itd. itd. To je,
recimo, drug tak primer. Sploh obstaja marsikje mnenje, da je socialistično in
občinski skupnosti koristno predvsem samo tisto, kar je v planu, kar odredi
upravni organ, kar je dogovorjeno na nekem občinskem forumu itd., itd., da pa
imajo vse druge tendenco in zahteve več ali manj prizvok zagovarjanja individualnih ali pa ožjih interesov in nerazumevanja širših interesov. Zdi se mi, da
v tem pogledu stvari marsikje še niso razčiščene.
Vzemimo intervencijo. Takoj se postavi vprašanje, kakšna intervencija.
Ali je intervencija demokratično razgovarjanje ali demokratično sklepanje združenih proizvajalcev — to je lahko ena vrsta intervencije — proti nekemu kolektivu, ki nepravilno deli plače, ali slabo gospodari. Imamo pa tudi še drugo
vrsto intervencije. Imamo intervencijo načelnika za gospodarstvo po telefonu,
tega ali onega referenta, imamo intervencijo, kjer se pokliče direktorja pa se
takole z njim prijateljsko razgovarja, se mu svetuje itd., pa vsi vemo, kaj je
to. Mislim pa, da je karakter prve ali druge intervencije, družbeno gledano,
bistveno, bistveno različen. Kdo more konec koncev danes garantirati, da so vse
zamisli posameznih organov ali posameznih tovarišev, ki jim je treba dati
priznanje za njihovo prizadevanje, za njihovo gospodarsko sposobnost itd.,
zmeraj pravilne. Po mojem mnenju je nemogoče dati garancijo, da so take
zamisli vedno pravilne. Tako, se mi zdi, da bi na področju komune morala biti
osnovna družbena intervencija predvsem skupni, množični demokratični dogovori tam živečih državljanov, tam živečih proizvajalcev. To je tudi najmočnejša
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družbena intervencija. Te kritike so danes pravzaprav tudi tisti kolektivi ali
pa posamezniki v kolektivih, ki morda res pretiravajo s svojimi individualnimi
zahtevami, najbolj boje in ravno take intervencije so tudi najbolj uspešne. Zato
se mi zdi, da se moramo zavedati sprememb, ki nastajajo v kolektivih in pospešiti tak demokratičen razvoj tudi na območju občine, v okviru občine. Nedavno
smo imeli tudi tak primer, da je nek občinski sindikalni svet zahteval zaključne
račune zato, da bi lahko analiziral gibanje v preteklem letu in napravil politične
zaključke. Načelnik za gospodarstvo v občini je takrat dejal: »Zaključni računi
so tajnost in vas ta stvar nič ne briga.« To se še dogaja. Spričo tega se mi zdi,
da je točka v resoluciji, ki govori o teh stvareh, ki opozarja na ta demokratični
družbeni razvoj, na njegovo potrebo, zelo koristna, potrebna in zdi se mi tudi,
da ni popolnoma nič pretirana. Ne gre tu za obsodbo tega ali onega prizadevnega občinskega ali tudi kakšnega drugega državnega ali drugega funkcionarja,
ampak gre za določen družbeni razvoj, gre za to, da se intencije in orientacija
posameznih organov na posameznih področjih vskladi in vključi v celoten sodoben družbeni progresivni proces.
Tretje vprašanje, o katerem sem hotel reči nekaj besed in ki je bilo, tako
se mi zdi, v diskusiji mogoče nekoliko zapostavljeno, je vprašanje standarda.
Vsi vemo, da standard postaja eden od sestavnih elementov celotnega našega
družbenega razvoja in da je zvišanje standarda v celoti čedalje bolj tesno povezano s hitrostjo nadaljnjega razvoja proizvajalnih sil in celotnega družbenega
napredka. Zdi pa se mi, tovariši, da to še posebej velja pod pogoji odločnejšega
nagrajevanja po delu. Pod temi pogoji, zdi se mi, da to še posebej velja, ker
na tej osnovi zelo hitro rastejo nove zahteve, zelo hitro se v delavcih in v razpoloženju delavcev kažejo povsem nove tendence in mislim, da moramo zato
imeti perspektivo zelo hitrega napredka. Možnosti so dane in mislim, da je treba
tu bolj odpreti vrata predvsem v politično-propagandnem smislu, kot pa je to
marsikje določeno v družbenih planih.
Dalje, tu so nekatera področja, ki predvsem v Sloveniji zahtevajo, da
nanje gledamo drugače. Vzemimo recimo kmetijstvo. Ne moremo si misliti modernega kmetijstva z navadnim kmečkim hlapcem, ki dela na podružabljeni
zemlji. To ne gre skupaj. Vzemimo gradbeništvo ali pa gozdarstvo. Ce tu ne
bomo zelo hitro spreminjali pogojev in se prilagajali sodobnim zahtevam, sodobnem standardu itd., nam preti nevarnost, da se bodo vse te panoge znašle
v prihodnjih letih v zelo težki situaciji. Tu se je nemogoče boriti proti fluktuaciji, če teh stvari že sedaj ne postavimo na širše temelje. Danes je v delovnih
kolektivih zelo aktualna tale diskusija: odnos med skladi in osebnimi fondi.
V kolektivih se slišijo glede tega naslednje pripombe: Pravijo, da sedanji odnos
med skladi in osebnimi fondi datira še iz 1958. leta, to se pravi iz časa se
precej močnega administrativnega uravnavanja plačnih fondov. Ta odnos je bu
prenesen v 1959. leto, oziroma bil je celo nekoliko izboljšan, vendar gre za to.
ali naj se ta odnos zadrži. Toda, ali ni v tem času zelo porasla produktivnost,
ponekod dohodek itd. Nadalje se postavlja tudi odnos skladov v odnosu do amortizacije. Slišijo se na primer naslednje pripombe: pritiskajo na to, da bi skladov
ne zmanjšali, obenem pa imamo v Sloveniji še vedno blokirano 30 milijard
amortizacije. To se pravi, po eni strani pritisk, da je treba povečati sklade^ za
investicije, za vzdrževanje itd., sploh povečati sklade, predvsem seveda na račun
osebnih dohodkov; prav, kaj pa blokirana amortizacija, ki pomeni skoraj polovico letnega plačnega sklada v Sloveniji?
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To so, tovariši, diskusije in pripombe, na katere ni mogoče dati samo enostaven odgovor: bodite zavedni! Tu so se spremenili nekateri objektivni materialni pogoji in zato se ta vprašanja sedaj drugače zastavljajo kot so se zastavlja pred štirimi ali tremi leti. Zdi se mi pa, na splošno gledano, da je mogoče
sem in tja čutiti prevelik strah, da ne bi kje osebni dohodki porasli. Zdi se mi.
da je nekoliko premalo poguma v tem smislu, zlasti še, ker te stvari potem
marsikje zadržujejo, kako bi rekel, s precej nesodobnimi prijemi. Zadnjič sem
govoril z nekaterimi člani tekstilnih kolektivov in je pri tem dejal nek tovariš
direktor: »Ampak, da ne bo kdo zdaj začel o teh naših skladih kaj diskutirati,
ker se že tako po naši tovarni govori, češ ,stari' ne da, da bi na osnovi večje
storilnosti plače povečali, pa čeprav tudi trenutno na račun skladov.« To je
konkreten primer takega pritiska. Zdi se mi, da je bil ta pritisk potreben in
pravilen takrat, ko je veljalo nagrajevanje po delovnem času. Cim pa mi
preidemo na nagrajevanje po delu, pa je treba do vseh teh stvari imeti mnogo
širši odnos kot do zdaj. Pripovedovali so primer iz neke tekstilne tovarne, ko
so določeno število delavk na istih tekstilnih strojih postavili od tedanjih 12
strojev na 18, to se pravi za 33% več, plače pa so jim povečali za 6 do 7 0/o.
Tovariši, nesporno je, da je tu neko neskladje, in zdi se mi, da je treba do vseh
teh problemov pokazati nekoliko več tolerance kot do zdaj.
Dalje bi rekel nekaj besed o teoriji, da se lahko povečajo osebni dohodki
samo za toliko procentov, kolikor se poveča dohodek. Tovariši, zame je ta
teorija v celoti nevzdržna. Ker, recimo, v tekstilu povečati celotni dohodek za
5 % pomeni čisto nekaj drugega, kot pa povečati samo osebne dohodke za 5 %.
Namreč, tu se postavi vprašanje, oziroma pridemo do zakona, da čim nižja je
stopnja proizvajalnih sil, tem večji je proporcionalni procent presežka dela, ki
ga morajo proizvajalci odvajati za splošne družbene potrebe, kljub temu pa je
v taki deželi absolutni znesek na glavo proizvajalca za investicije manjši, kakor
v razviti deželi. Da konkretiziram to tezo. Recimo, pri nas dajemo 50 % nacionalnega dohodka, zdi se mi, za neposredni družbeni standard in 50 % za razširjeno reprodukcijo v celoti in za druge splošne potrebe. Pri razvitih državah
je ta odnos recimo 75 % nasproti 25 %, toda kljub temu so na glavo prebivalca
tam investicije večje kot pri nas. To se pravi, da bo z nadaljnjim razvojem
naših proizvajalnih sil moral tudi pri nas razvoj iti v isto smer. Treba se je
zavedati, da so vsi odnosi, ki danes obstojajo, v svojih osnovah več ali manj
postavljeni v administrativnem sistemu in da je zaradi tega treba imeti posluh
za določene spremembe oziroma pokazati demokratično razumevanje za intencije kolektivov, ki hočejo iz večjih delovnih uspehov tudi neposredno zase dobiti
več koristi.
Se nekaj besed o zaposlovanju. Svoj čas smo kot politični program postavili
omejevanje zaposlovanja. Predvsem takega zaposlovanja, ki ni ekonomsko nujno
potrebno in zato tudi ni družbeno koristno. Bolj ko gremo na nagrajevanje po
delu, toliko bolj so take zahteve nepotrebne. Razumljivo bo, da se bo tudi v
Sloveniji struktura morala Se nadalje spreminjati, tako da je naš osnovni politični prograjn: smo proti nepotrebnemu zaposlovanju, proti takemu zaposlovanju, ki je ekonomsko neutemeljeno, ki ga ne diktira ekonomika, ampak prijateljske zveze, osebni vplivi, protekcija itd. Proti takemu zaposlovanju smo.
In tak program ostane tudi še za naprej.
Zdi pa se mi, da se je treba za ta program boriti s političnimi sredstvi,
tako, kot je govorila tovarišica Ježeva iz Kranja, da pa kakršnikoli admini-
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strativni posegi tu sploh ne morejo dati zaželjenih rezultatov. Zato se mi zdi,
da je treba v celoti ponovno podpreti in sprejeti politično-programsko to, kar
je tovarišica predlagala s svojim amandmajem, da pa ni nikakršne potrebe za
kakšno posebno formulacijo v resoluciji, s katero bi pozivali teritorialne organe,
naj nikar administrativno ne odrejajo oziroma preprečujejo zaposlovanje delovne sile. To je tembolj potrebno tudi zaradi tega, ker je to s pozitivnimi predpisi že tako urejeno. Vsako administrativno kvotiranje delovne sile, če se je
kje dogajajo ali če se bo kje dogajalo, je v bistvu protizakonito. Mi lahko interno
svetujemo delovnim kolektivom, da take akte, ki jih dobivajo od teritorialnih
organov, povsem mirno vržejo v koš. Ce pa bi se taki akti še ponavljali, potem
pa seveda imajo na izbiro bodisi, da jih najprej preventivno pošljejo recimo
redakciji »Pavlihe«, če to ne pomaga, pa za zaključek seveda organom, ki so
odgovorni za to, da se v našcjn družbenem sistemu zakonito posluje.
Na koncu bi še predlagal, naj se naslov resolucije spremeni, in sicer takole:
■•Resolucija o razdeljevanju osebnih dohodkov in o strokovnem izobraževanju
proizvajalcev« in da se v skladu s tako spremenjenim naslovom tam, kjer je
to potrebno, spremene tudi ustrezne formulacije v resoluciji, za kar naj se
konkretno pooblasti gospodarski odbor.
Svoj amandma utemeljujem z naslednjimi argumenti: Gre v bistvu za to,
da dosedanje nagrajevanje po delovnem času zamenjamo z nagrajevanjem po
delu. Gre torej za kvalitativen prehod in zdi se mi, da je v tem primeru bolje
uporabljati eksatne marksistične in socialistične termine, ki so splošno priznani,
to tembolj, ker je to eden prvih aktov naše skupščine s tega področja. Zato
kaže dosedanjo formulacijo, ki je mogoče bolj operativno-organizacijskega značaja, zamenjati s predloženo formulacijo, ki je principialno-ekonomskega značaja
in na tej osnovi in v skladu z njo tudi napraviti ustrezne spremembe v dikciji
resolucije.
Predsednik Miha Marinko: Tovariši, odrejam kratek odmor, da bodo
odbori glede amandmajev lahko povedali svoje mnenje.
(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.10 uri.)
Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Besedo ima ljudski
poslanec Jože Ingolič.
Jože Ingolič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V poročilu k
predlogu resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, ki sta ga dala oba gospodarska odbora, je na strani 9 rečeno: »Ce
govorimo o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov in
nagrajevanju po učinku, bi zelo površno ocenjevali, če bi prezrli vrsto panog,
kjer se ta proces še ni pričel. V teh panogah delavci ne sodelujejo pri razdeljevanju osebnih dohodkov in je stimulacija minimalna ali pa je sploh ni. Te
panoge bi lahko razdelili v dve skupini. V prvo spadajo tako imenovane nizko
akumulativne gospodarske panoge, ki imajo sicer res majhne možnosti, da bi
uvedle bolj celovite sisteme razdeljevanja osebnih dohodkov po delu in poslovnem učinku, vendar niti tistih, ki jih imajo, niso izkoristile. Take panoge so
trgovina, gostinstvo, kmetijstvo ter obrt in gradbeništvo.«
Ta ugotovitev je prišla do izraza tudi v predlogu resolucije in sicer v
drugem odstavku 7. točko.
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Ker smo na področju družbenega sektorja kmetijstva, to se pravi na družbenih posestvih prav sedaj na tem, da z največjimi prizadevanji in velikimi
naložbami odpravimo zaostalost, ki so jo delovni kolektivi teh posestev podedovali, se mi zdi taka klasifikacija panog na nizko akumulativne in pa na
visoko akumulativne, neustrezna, predvsem s stališča izgrajenosti kmetijskih
posestev, pa tudi s stališča naše politike cen. Ne glede na to, pa tudi sicer ni
točna v. vidika, da se omenjene panoge, med njimi tudi kmetijstvo, niso vključile v sistem razvijanja vzpodbudnega nagrajevanja. Zdi se mi, da bi omenjeno stališče lahko vplivalo na demobilizacijo ljudskih odborov pa tudi drugih
faktorjev, ker bi lahko vzbudilo pomisleke, da se v kmetijstvo ne izplača finansirati večjih sredstev in da tudi ne kaže, da bi se ta sredstva lahko v doglednem času vračala. Zato verjetno ne bi bilo prav, če bi ta odstavek resolucije ostal nespremenjen.
Z nagrajevanjem po produktu so namreč na družbenih posestvih glede na
druge panoge gospodarstva začeli med prvimi. Začeli so že leta 1953 in je do
leta 1959 nagrajevanje po učinku zajelo okrog 70 % kolektivov v večini dejavnosti: v poljedelstvu, živinoreji itd. V letu 1959 so kot osnovni element v nagrajevanje vključili tudi polno lastno ceno, ki je tudi na področju kmetijstva
izredno važna za nagrajevanje. Praksa je namreč pokazala, da kolikor tudi
kmetijska posestva razpolagajo s pravilno in sodobno organsko sestavo sredstev
za proizvodnjo, padejo v tem primeru tudi plače v bruto produktu na izredno
nizek nivo v strukturi cene, zaradi česar je pravzaprav ekonomiziranje z vloženim in opredmetenim delom veliko važnejše kot sama neposredna proizvodna
plača. Skratka, zdi se mi, da je nagrajevanje na kmetijskih posestvih napredovalo, kljub temu, da ima še svoje pomanjkljivosti. Le-te so v glavnem odraz
stanja, ki vlada na posestvih, odraz njihove razvidnosti in konkretnih proizvajalnih možnosti, tako glede arondiranosti, opremljenosti dela itd. Mislim,
da razlike, ki danes izhajajo iz višjih ali nižjih stroškov na hektar oziroma na
enoto proizvoda, predstavljajo v bistvu pozitiven element, ker kažejo smer
potrebnih naporov v bodoče in so hkrati posledica že vloženih naporov, ki so
jih kolektivi tudi na družbenih posestvih že storili za čimboljšo uveljavitev
principov nagrajevanja, glede na njihove konkretne razmere. To so tudi pravzaprav prve izkušnje in hkrati prvi elementi, ki jih imajo danes kolektivi za
proučevanje ekonomičnosti svoje proizvodnje, njene smeri, gospodarnosti, posameznih faz v proizvodnji določenega artikla itd. Sele na podlagi teh izkušenj
lahko tudi uspešneje razpravljajo, bodisi o preorientaciji na tisto specializirano
proizvodnjo, v kateri bodo najnižji proizvodni stroški na hektar oziroma na
enoto proizvoda. Sele tako proučevanje bo pokazalo, kje je treba še nadalje
večati osnovna sredstva, kje je treba izpopolniti proizvodni proces, da se proizvodni stroški na enoto znižajo itd. Skratka, mislim, da je ravno uveljavitev
vzpodbudnega nagrajevanja bila element, ki je omogočil, da so delovni kolektivi
pravzaprav lahko šele začeli konkretneje in bolje razmišljati o ekonomiki svoje
proizvodnje.
Kakšni rezultati so bili glede akumulativnosti doseženi na področju kmetijstva z večjimi naložbami in uveljavitvijo pravilnega sistema nagrajevanja? Naj
navedem, da se je proizvodnja na družbenih posestvih od leta 1956 večala
takole; če je bila leta 1956 100, je bila 1957. leta 123 in 1958. leta 178. Produktivnost pa je v tem času rasla takole: če je bila leta 1956 100, je bila v 1957.
letu 111 in se je povečala, kot kažejo materiali, v letu 1958 na 174. Osebni
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dohodek na zaposlenega pa je znašal 1956. leta 100, 1957. leta 104 in je v letu
1958 narastel na 143. Mislim, da je težko oz. nepravilno reči, da so s te,m delovni
kolektivi že dosegli takšen nivo proizvodnje in proizvodnosti in seveda tudi
tak plačilni fond, ki jim omogoča tako življenje, kot ga socializem nudi tudi
delovnim kolektivom kmetijskih posestev. Vendar pa vse kaže, da so prav
zaradi pravilnega in ekonomskega investiranja, se pravi rentabilnega investiranja, in pa zaradi uvajanja stimulativnega sistema nagrajevanja, tudi na tem
področju doseženi precejšnji rezultati. Kljub temu, da so plače narasle v letu
1958 na 143%, pa znašajo v strukturi cene proizvodnje oziroma v strukturi
bruto produkta v letu 1958 samo 19 %, medtem ko so znašale leta 1956 plače
23 %. Skratka, hočem reči, da je sistem nagrajevanja tudi na družbenih posestvih
pokazal svoje prednosti, da so kmetijska posestva in delovni kolektivi našli
materialni interes za večjo produktivnost dela. Kolikor so še danes plače nizke,
je to deloma posledica subjektivnih pomanjkljivosti, ki jih na posestvih še
imamo, predvsem in največ pa posledica neizgrajenosti kmetijskih posestev, ki
so pravzaprav začela znatnejša sredstva vlagati šele zadnja tri leta. To trditev
lahko v celoti potrdijo izkušnje takih kmetijskih obratov, ki imajo isto organsko
sestavo proizvodnih sredstev kot jih ima industrija. To so na primer: farma
bekonov, telet, piščancev itd.
Kaj nam kažejo omenjeni obrati? Pokažejo nam, da tudi v kmetijstvu, kjer
delovni kolektivi res upravljajo z modernimi osnovnimi sredstvi, realizirajo
prav tako visok brutoprodukt pa tudi dohodek na vsakega zaposlenega kot v
industriji. Tako so v lanskem letu realizirali na enega zaposlenega brutoprodukt
v vrednosti 8 milijonov dinarjev pri proizvodnji bekonov, pri pitanju telet
10 milijonov, pri piščancih za cvrtje 8 milijonov din itd. Povprečje v družbenem
sektorju kmetijstva je sicer znašalo brutoprodukt 643 000 din, povprečje v industriji pa 2,8 milijonov din na enega zaposlenega. To pomeni, da je sicer mogoče
ugotoviti, da je danes na družbenem sektorju akumulativnost nizka, ni pa
mogoče govoriti o nizki akumulativnosti kmetijstva na sploh. Tako stanje je
le prehodno in posledica objektivnih pogojev, ki to dejansko povzročajo. Osnovni
vzrok takemu stanju pa so dosedanje nizke naložbe v kmetijstvu. Strinjam se
pa s tem, da bomo lahko tudi v bodoče govorili o nizko akumulativnem kmetijstvu, če bomo delali na kmetijskih posestvih samo s plugom in z vprego.
Vi tovariši veste, da je ves proces graditve socializma na vasi in pa vsklajevanje kupne moči med mestom in vasjo zahtevalo in zahteva politiko relativno
nizkih cen kmetijskih proizvodov. To pa pomeni, da se družbena posestva razvijajo ob konkurenci z nizko, ekstenzivno, nestalno in »ceneno« proizvodnjo.
Prav zato, ker pa družbena posestva niso dograjena in zalo ne morejo izkoristiti ekonomskih prednosti, ki jih lahko in mora nuditi velika socialistična
kmetijska enota, prav v pogledu velike, stalne in cenene kmetijske proizvodnje,
se danes na posestvih ne ustvarjajo tudi večja akumulacijska sredstva.
Razen tega mislim, da je oh tem problemu treba tudi upoštevati, da se
kot rezultat omenjene politike nizkih cen kmetijskih artiklov del akumulacije
pokaže tudi v drugih panogah, in sicer, če je tu politika nizkih cen prehrane,
se potem zaradi takih in takih plačilnih fondov lahko realizira večja akumulacija v drugih panogah gospodarstva.
Skladno s tako politiko cen kmetijstvo prav zaradi tega tudi izvaža po
nekoliko drugačnih cenah kot druge gospodarske panoge. Faktor izvoza v
kmetijstvu se giblje nekje okrog ena, pri nekaterih proizvodih celo izpod ena.
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Ker pa bomo ravno zdaj priča večjemu razvoju in izpopolnjevanju deviznega
režima in ko bodo družbena posestva po nekoliko ugodnejšem deviznem kursu
obračunavala doseženo devizno vrednost in z delojn deviz tudi avtomatično
razpolagala, bo tudi rentabilnost družbenih posestev pokazala nekoliko drugačno
sliko.
Skratka, mislim, da bi lahko omenjena klasifikacija na akumulativne in
neakumulativne panoge povzročila določene nejasnosti v nadaljnjem investiranju in v nadaljnjem izpolnjevanju plana na področju kmetijstva in da se
je nedvomno izkazalo, da je vzpodbudno nagrajevanje v kmetijstvu potrebno
razvijati, da je v principu dalo iste kvalitetne rezultate glede odnosov in kot
v drugih gospodarskih panogah odkrilo tudi dovolj sredstev za vzpodbujanje
materialnega stimulansa delovnih kolektivov in da ga je prav zato treba razvijati naprej tudi v prihodnje.
Zaradi tega predlagam, naj se drugi odstavek 7. točke, ki se glasi: »►Sem
sodijo predvsem gospodarske organizacije nizko akumulativnih gospodarskih
panog, kot so trgovina, gostinstvo, kmetijstvo ter delno obrt in gradbeništvo-,
črta, ker so vse te panoge v bistvu nedograjene in bodo imele v principu iste
možnosti kot vse druge gospodarske panoge, seveda v ekonomskem sistemu.
v katerem bo manj administrativnih vplivov.
Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, preidemo k obravnavanju predlaganih amandmajev. Tu so trije
amandmaji — tovarišice Pepce Jež, tovariša Staneta Kavčiča in tovariša Jožeta
Ingoliča. — Prosim poročevalca oziroma predstavnika odborov za gospodarstvo,
da pove stališče teh odborov glede predloženih amandmajev.
Jože Gerbec: Tovariši ljudski poslanci! V imenu odborov za gospodarstvo obeh zborov izjavljam, da predlaganega amandmaja tovarišice Pepce
Jež odbora ne sprejmeta. Tovarišica Pepca Jež je predlagala, da na 5. strani za
drugim odstavkom vnesemo besedilo: »Dosedanje administrativno predpisovanje
in določanje števila zaposlenih z družbenimi plani višjih teritorialnih enot naj
se zamenja z usmerjanjem politike zaposlovanja, ki naj izhaja iz rentabilnosti
in ekonomičnosti zaposlovanja in reševanja življenjskih pogojev zaposlenih
ljudi«. Odbora sta mnenja, da je treba ločevati med predvidevanji o zaposlovanju delovne sile, kot jih mora imeti vsak družbeni plan in pa med kvotiranjem delovne sile, to je administrativnim predpisovanjem posameznim podjetjem, koliko delovne sile naj zaposlujejo. Glede na to, da je tako administrativno predpisovanje in določanje števila zaposlenih že odpadlo in so bili morda
le še kakšni lokalni primeri kvotiranja delovne sile, sodita oba odbora za gospodarstvo, da takih izjemnih primerov ni treba obravnavati in navajati v resoluciji, ki obravnava predvsem splošne probleme.
Kot poročevalec obeh odborov za gospodarstvo pa sprejemam predlog, ki
ga je dal tovariš Stane Kavčič, da se namreč naslov resolucije spremeni tako.
da se glasi »Resolucija o razdeljevanju osebnih dohodkov po delu in o strokovnem izobraževanju proizvajalcev«, v besedilu pa, da se na ustreznih mestih,
kjer je govora o »vzpodbudnih oblikah« ali »vzpodbudnih sistemih«, besedilo
spremeni tako, da govori o »razdeljevanju osebnih dohodkov po delu«. Odbora
soglašata z utemeljitvijo, ki jo je k predlogu dal tovariš Stane Kavčič.
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Glede na spremembo naslova resolucije pa predlagata oba gospodarska
odbora, da se sprejneni 5. točka resolucije tako, da postane tretji odstavek
S. točke prvi odstavek in se tam črta besedica »namreč«.
V imenu odborov tudi sprejemam amandma, ki ga je dal tovariš Ingolič,
tako da se besedilo 7. točke glasi:
»Nekatere gospodarske panoge zaostajajo pri prehodu od administrativnih
oblik nagrajevanja na vzpodbudno razdeljevanje sredstev za osebne dohodke«
in da se nadaljuje »Posamezne gospodarske organizacije teh panog sicer še
nimajo vseh pogojev, da bi uvedle najcelovitejše sisteme razdeljevanja osebnih
dohodkov po delu in poslovnem učinku . . .« itd.
Predsednik Miha Marinko: Tovarišica Pepca Jež odstopa od amandmaja.
Glede na to, da sta ostala dva amandmaja sprejeta, sta postala sestavni
del predloga resolulcije; posamezne popravke v predlogu, ki izvirajo iz korigiranega naslova resolucije, naj bi, po mojem mnenju, adekvatno redigirala še
ožja komisija, ker ni potrebno, da vsepovsod izpade izraz »vzpodbudnih oblik«,
ker ta ponekod ustreza, in gre pri tem pravzaprav povsem za stilistične popravke.
Ce se s tem strinjate, dajem predlog resolucije na glasovanje. Kdor je za.
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je resolucija o razdeljevanju osebnih
dohodkov po delu in strokovnem izobraževanju proizvajalcev soglasno sprejeta.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na volitve in razrešitve sodnikov.
Obstaja predlog sklepa za razrešitev dveh sodnikov okrožnih sodišč in za
izvolitev sodnika Vrhovnega sodišča in treh sodnikov okrožnih sodišč. Predlogi
so bili poslancem že razdeljeni.
Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora
■/.a volitve ljudski poslanec Ivan Alt prebere odborovo poročilo. — Glej
priloge).
Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati še dodatno obrazložitev? (Ne.) Dajem
predlog sklepa v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Dajem predlog
sklepa na glasovanje. Kdor je za to, da se razrešita sodnika Okrožnega sodišča
v Celju Benjamin Marušič in Branko Verstovšek, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljajn.
da sta bila Benjamin Marušič in Branko Verstovšek razrešena kot sodnika
Okrožnega sodišča v Celju.
Kdor je za to, da se izvoli za sodnika Vrhovnega sodišča Ljudske republike
Slovenije tovarišica Stanislava Brezar, za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Benjamin Marušič, za sodnika Okrožnega sodišča v Celju pa Vladimir
Majcen in Vinko Žagar, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili izvoljeni za sodnika Vrhovnega sodišča LRS Stanislava Brezar in za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Benjamin Marušič
ter za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Vladimir Majcen in Vinko Žagar.
S tem je sprejet sklep o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča ter o izvolitvi
sodnika Vrhovnega sodišča LRS in sodnikov okrožnih sodišč.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 14. skupna sejo.
Seja je bila zaključena ob 11. 40 uri.

15. seja
(23. junija 1960)
Predsedoval: Miha Marinko, predsednik
Ljudske skupščine LRS
Tajnik:

dr. Miha Potočnik

Začetek seje ob 10.40 uri.

Predsednik Miha Marinko: Pričenjam 15. skupno sejo Republiškega
zbora in Zbora proizvajalcev. Odsotnost poslancev je bila ugotovljena že na
ločenih sejah.
Prosim tajnika, da prečita zapisnik zadnje skupne seje. (Tajnik dr. Miha
Potočnik prebere zapisnik 14. skupne seje.)
Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, menim,
da je zapisnik odobren in da se lahko podpiše. (Predsednik in tajnik podpišeta
zapisnik.)
Za današnjo sejo sem prejel naslednji material oziroma predloge:
Izvršni svet je sporočil, da želi odgovoriti na vprašanje ljudskega poslanca
Rudolfa Ganzitija o delavskem samoupravljanju v novoustanovljenih kmetijskih kombinatih. Po predlogu obeh zborov, naj bi na skupni seji obravnavali
poročilo o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja do 30. aprila 1960.
Izvršni svet je predložil predlog sklepa o izvolitvi oziroma razrešitvi sodnikov.
Izvoliti moramo tudi novega člana komisije za razlago zakonov.
Glede na to predlagam naslednji dnevni red:
1. obravnava poročila o gibanju gospodarstva v razdobju od 1, januarja do
30. aprila 1960;
2. volitve in razrešitve sodnikov;
3. volitve člana komisije za razlago zakonov.
Ali ima še kdo kakšen drug predlog oziroma dopolnitev k predlaganem
dnevnem redu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem ugotavljam, da je predlagani
dnevni red sprejet.
Preden preidemo na sprejeti dnevni red, prosim predstavnika Izvršnega
sveta Jožeta Ingoliča za odgovor na vprašanje ljudskega poslanca Rudolfa
Ganzitija.
Jože Ingolič: Tovariš poslanec Rudolf Ganziti je stavil 17. fnaja 1960
na seji Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS Izvršnemu svetu Ljudske
skupščine LRS naslednje vprašanje:
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►'Plenum republiškega odbora sindikata kmetijskih, živilskih in tobačnih
delavcev Slovenije je 12. oktobra lanskega leta razpravljal o delavskem upravljanju na kmetijskih posestvih. Ob tej priložnosti so zborovale! ugotovili, da
je v zadnjih dveh letih bilo združenih več kmetijskih posestev v kmetijske
kombinate, ki so kasneje dobili status podjetij v izgradnji. To so Agrokombinat
Ljubljana, Živinorejsko poljedelski kombinat Postojna in Kmetijski kombinat
Koper. Glede na to, da imajo ti kombinati položaj podjetij v izgradnji, nimajo
organov delavskega upravljanja, čeravno so jih pred združitvijo ta preje samostojna posestva imela. Dejansko se na teh kombinatih proizvodnja nadaljuje,
poleg tega pa se posestva dograjujejo. Republiški odbor navedenega sindikata
je po poprejšnji proučitvi tega problema ter po posvetih z nekaterimi teritorialnirni političnimi in upravnimi organi in upoštevaje številne zahteve delavcev
teh kolektivov razpravljal o teh vprašanjih in sklenil, da je nujno tudi tem
delavcem omogočiti odločanje pri upravljanju v svojih gospodarskih organizacijah. To še posebej, ker se prav tu vlagajo obsežna sredstva za povečanje in
za modernizacijo proizvodnje.
Vzpostavitev organov delavskega upravljanja v takih gospodarskih organizacijah omogoča in predvideva tudi uredba o ustanavljanju podjetij in obrti.
Kljub takemu stališču omenjenega sekretariata, organi delavskega upravljanja
v teh kmetijskih kombinatih še niso formirani v skladu s pozitivnimi predpisi.
Stavljam vprašanje Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS, ali pozna to
stanje in kdaj se bo zadeva uredila skladno z zahtevami delavcev teh kolektivov
ter s tem zadostilo zakonitim predpisom.«
Na to vprašanje bi dal naslednji odgovor: Agrokombinat Ljubljana in Živinorejsko poljedelski kombinat Postojna ter Kmetijski kombinat Koper so podjetja v izgradnji. Vsa ta podjetja so bila ustanovljena z združitvijo raznih že
obstoječih kmetijskih obratov in to: Živinorejski kombinat Postojna 1. januarja
1959, Agrokombinat Ljubljana 23. novembra 1959 in Kmetijski kombinat Koper
1. januarja 1960. Po določilih uredbe o ustanovitvi podjetij in obrti (Uradni
list FLRJ št. 51/53) podjetja v izgradnji ne morejo imeti organov delavskega
samoupravljanja. Organe samoupravljanja dobijo taka podjetja z dnem konstituiranja, ki obstoji v tem, da se izvolijo organi delavske uprave, da se sprejmejo
pravila in tarifni pravilnik in da se podjetje izroči delovnemu kolektivu. Po
18. členu navedene uredbe se določi tudi rok, v katerem se mora podjetje
konstituirati, kar se določi v aktu o ustanovitvi podjetja.
Zaradi obsežnosti pripravljalnih del in formalne likvidacije nekaterih preje
samostojnih kmetijskih posestev, ki so se pozneje fuzionirala v te kombina e.
se konstituiranje teh podjetij za enkrat še ni moglo izvršiti. Deloma tudi zato,
ker je ob omenjenih likvidacijah šlo tudi za določeno finančno asanacijo, ki je
bila nujna, da bi organi delavskega upravljanja lahko prevzeli vse dolžnosti m
pravice, ki izhajajo iz pravic delavskega upravljanja. Konstituiranje se bo po
obvestilih Okrajnega ljudskega odbora Koper in pa po obvestilih Agrokombinata
izvršilo in sicer v Agrokombinatu naslednji teden, to je do 30. junija 1960,
Živinorejski poljedelski kombinat Postojna in Kmetijski kombinat Koper pa
se bosta konstituirala v začetku julija 1960.
Predsednik Miha
odgovorom?

Marinko:

Se tovariš Rudolf Ganziti zadovolji i

Rudolf Ganziti: Se zadovoljim.

150

Skupna seja Republiškega zbora in Ebora proizvajaleev

Predsednik Miha Marinko: Ali je še kakšno drugo vprašanje? (Ne
javi se nihče.) Ce ne, potem prehajamo na 1. točko dnevnega reda,
to je na obravnavo poročila o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja
do 30. aprila 1960.
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo Republiškega zbora, da da
poročilo. (Poročevalec odbora za gospodarstvo Republiškega zbora ljudski
poslanec Viktor Zupančič prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Prosim poročevalca odbora za gospodarstvo Zbora proizvajalcev, da da
poročilo. (Poročevalec odbora za gospodarstvo Zbora proizvajalcev ljudski
poslanec Tončka Banovec prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Za uvod v razpravo ima besedo predstavnik Izvršnega sveta tovariš
Tone Bole.
Tone Bole : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Tovarišem ljudskim
poslancem je bilo poslano poročilo o gibanju gospodarstva v razdobju od januarja do aprila tega leta, ki ga je sestavil Sekretariat Izvršnega sveta za
splošne gospodarske zadeve in ga obravnaval gospodarski odbor Izvršnega sveta
in Izvršni svet sajn.
V poročilu so prikazani podatki o doseženih gospodarskih rezultatih v navedenem obdobju, nakazana pa so tudi temeljna gospodarska dogajanja, ki nastopajo v gospodarstvu v tem obdobju. Kljub temu pa bi želel omeniti in poudariti nekaj najpomembnejših problemov, ki so se pojavili že v minulem
obdobju letošnjega leta in ki bodo v prihodnjem obdobju zahtevali, da se bodo
le-ti še intenzivneje obravnavali in reševali.
Temeljne naloge, ki jih poudarja letošnji gospodarski načrt lahko najbolj
splošno izrazimo takole: Intenzivni razvoj vseh gospodarskih panog, predvsem
pa industrije in kmetijstva tako, da bi dosegli raven celotne proizvodnje, predvidene po družbenem planu gospodarskega razvoja za obdobje od leta 1957 do
leta 1961. Z naraščanjem proizvodnje jo treba povečati tudi storilnost dela, kot
osnovo za nadaljnji gospodarski razvoj. Se bolj je treba povečati skrb naraščanju
osebne potrošnje, zlasti delavcev in uslužbencev, osebni dohodki pa se morajo
vezati na dosežene gospodarske rezultate.
Skladno z razvojem proizvodnje je treba povečati tudi izvoz in s tem omogočiti večji uvoz za popolnejšo oskrbo proizvodnje. Pri investicijah v gospodarstvo se morajo prizadevanja in sredstva osredotočiti na dovršitev začetih
objektov in tako čimprej osposobiti nove zmogljivosti za realiziranje njihovega
namena.
V zvezi s tem naj se prepreči nezaželjena gradnja investicijskih objektov
na preširoki fronti, upoštevajoč razpoložljiva sredstva in potrebe, da se pravočasno in učinkovito izvedejo začete investicije.
Končno, na podlagi večje proizvodnje, storilnosti in stimulativnejše delitve
dohodka, naj se v letošnjem letu še nadalje povečuje čisti dohodek s katerim
razpolagajo gospodarske organizacije.
Namenoma sem ponovil temeljne naloge letošnjega gospodarskega načrta
in to predvsem zato, ker je ocena dosedanjega gospodarskega razvoja predvsem
pomembna s stališča, kako se nanizane naloge izpolnjujejo, kakšni problemi
se porajajo in kakšne rešitve zasledujemo v prihodnosti za uresničitev dokaj
ambicioznega načrta, kar daje še posebno značilnost vsem našim gospodarskim
prizadevanjem v letošnjem letu.
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V predloženem poročilu ter na osnovi naturalnih in finančnih podatkov,
katere so objavili Zavod za statistiko LRS in Narodna banka lahko še popolneje
označimo osnovne značilnosti gospodarske aktivnosti v minulih mesecih. Splošni
zakjuček bi se lahko formuliral takole: Nadaljujejo se tendence, ki so bile
značilne za minulo leto, posebno pa za zadnje tromesečje. Konkretno rečeno,
zabeležen je občuten porast proizvodnje, občuten porast vseh oblik potrošnje ter
nadaljnje povečanje uvoza in izvoza. Na podlagi takšne ugodne ocene bi lahko
sklepali, da je situacija povsem zadovoljiva. Takšni zaključki so še posebej
razumljivi, če upoštevamo, da so nekateri doseženi uspehi znatno večji, ne samo
v primerjavi z istim obdobjem v minulem letu, temveč tudi v primerjavi s
smelo zastavljenimi predvidevanji letošnjega gospodarskega načrta. Takšen
zaključek pa ne bi bil popolnoma točen, če ne bi upoštevali nekaterih tendenc v
sedanjem obdobju, katere ne smemo in ne moremo oceniti kot ugodne. Predvsem so zaskrbljujoče naslednje splošne ugotovitve, ki so razvidne iz poslanega
vam poročila o gibanju gospodarstva: povečan razkorak med uvozom ш
izvozom, občutno povečanje investicijske potrošnje, ekspanzije kreditov, predvsejn emisijskih kreditov Narodne banke.
Zato mi dovolite tovariši in tovarišice ljudski poslanci, da se omenjenih
ključnih problemov nekoliko podrobneje dotaknem, kajti samo uspešno reševanje le-teh nam v prihodnosti zagotavlja nadaljnji porast proizvodnje, višji
dohodek in potrebno stabilizacijo tržišča. Smela predvidevanja gospodarskega
razvoja za tekoče leto so dala proizvodnji v industriji nalogo, da že v letu Uu
doseže tak nivo proizvodnje, ki je bil s petletnim planom določen šele v letu
1961. Industrija je z mesecem aprilom presegla letno proizvodnjo prvih stin
mesecev za 15,8 0/o. Tudi v maju je po začasnih podatkih ostal nivo proizvodnje
na isti višini. Ta izredni proizvodni uspeh, ki se je pričel že v zadnjih meseci
lanskega leta se je nadaljeval tudi v letošnjem letu. Letos smo zmanjšali doslej
običajen padec proizvodnje v prvih .mesecih in dosegli relativno boljšo dinami o.
Kljub temu pa je bil nivo proizvodnje zadnjih petih mesecev lanskega leta
presežen šele konec maja, kar kaže, da tudi letos nismo še povsem uspeli l:n(™ '
lizirati vseh rezerv, kar velja posebno za mesec januar. Se vedno je preve i
padec 6 %, v prvem četrtletju, v primerjavi z dinamiko, ki je bila dosežena v
zadnjem četrtletju lanskega leta.
Ugoden razvoj gospodarstva je bil dosežen z boljšim izkoriščanjem kapacitet, z dobro oskrbo z reprodukcijskim materialom in pogonsko energijo
zaradi nekaterih dokončanih rekonstrukcij, predvsem pa z nadaljnjim *? "
janjem vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, ki jih je uved a
večina podjetij.
Povečanje industrijske proizvodnje v prvih štirih mesecih nam zagotavlja,
da bo za letos planiran obseg proizvodnje presežen. Višji izvoz, stabilizacija
tržišča, višji dohodek in vzpodbudna delitev le-tega bodo tudi v prihodnjih
mesecih zahtevali odločno orientacijo na visok nivo proizvodnje ali drugače
povedano, vsa naša prizadevanja naj bodo osredotočena predvsem na tiste vplive,
ki bi lahko ovirali za sedaj zelo optimistične prognoze sedanjega gospodarskega
razvoja.
Poročilo o gibanju gospodarstva, ki je bilo predloženo v razpravo Zveznemu
Izvršnemu svetu dne 15. VI. tega leta, poročilo o gibanju gospodarstva v Ljudski
republiki Sloveniji, katero je pred vami, predvsem pa stanje samo brez posebnih
razglabljanj ugotavlja in opozarja, da je in bo osrednji problem prihodnjih
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dni in mesecev, oskrba s surovinami in reprodukcijskim materialom. Menim,
da bodo rešitve v tej smeri v sedanji situaciji gospodarsko najbolj pofnembne.
Nekaj najsplošnejših ugotovitev nam potrjuje, da smo lahko zelo odločni
v takšnem sklepanju. Dvomim, če lahko brez težjih gospodarskih posledic še
nadalje vzdržimo tako visoko raven in strukturo uvoza, kakršna se nam je
oblikovala v zadnjih mesecih lanskega leta in pa v prvih mesecih letošnjega
leta. Kaj je na stvari? Vsedržavni uvoz v razdobju prvih štirih mesecev znaša
okoli 88 milijard in jo za 36 % višji kot v istem obdobju lanskega leta. Po
začasnih podatkih je uvoz v mesecu maju še povečan. V prejšnjih letih je uvoz
v prvem četrtletju znašal največ 32% letnega uvoza, v letošnjem letu smo že
prešli preko 38 % letnega programa uvoza. Struktura uvoza nam pa kaže, da
so vse osnovne kategorije uvoza prešle predvidene meje, predvsem pa uvoz
opreme za okoli 83 % in blaga za osebno potrošnjo za približno 82 0/o.
Ni dvoma, da je imel povečan uvoz zelo dinamične vplive na visoko raven
proizvodnje, predvsem v tekstilni industriji, v industriji usnja, gume in čevljev,
v kemični industriji itd. Tudi povečan uvoz opreme, ki je pretežno slonel na
intenzivnejšem izkoriščanju inozemskih finančnih sredstev, je s povečanjem
proizvajalnih zmogljivosti imel nedvomno ugodne gospodarske efekte, toda v
skupnem uvozu je najbolj porastel uvoz valjanih materialov, kovin, delov za
montažo in vgrajevanje ter slično. Izvoz industrije s tega področja pa je le
minimalno porastel, v naši republiki je celo za malenkost nižji v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta.
Nazorno nam ilustrirajo ta problem naslednji podatki: Uvoz omenjenih
industrijskih vej, je v lanskem letu znašal okoli 12 milijard, izvoz pa okoli
12 in pol milijard. Torej, je bil dosežen aktivni saldo okoli 3 in pol milijarde.
V istem času letošnjega leta pa je znašal uvoz teh industrijskih vej 25 milijard
300 milijonov, izvoz pa 15 in pol milijard, oziroma je bil dosežen negativni
saldo 9 milijard in 800 milijonov. Da bo problem še bolj jasen moram dodati,
da so te industrijske veje z lastno uporabo zmanjšale tudi za izvoz najbolj
interesantne vrste blaga kot so to cink, baker, aluminij itd., kar je razmerje
uvoz — izvoz še bolj zaostrevalo. Mislim, da je zelo jasno, da je preskrba teh
vej osrednji problem in naloga, če hočemo uvoz predvsem pa njegovo strukturo
omejiti na znosno raven, hkrati pa obdržati raven izvoza reprodukcijskega materiala, ki je v tovrstni proizvodni potrošnji najbolj pomemben.
Drugo dejstvo, ki nas opozarja, da je zagotovitev proizvodnje osrednji
problem, je zaostajanje proizvodnje reprodukcijskega materiala za splošno dinamiko rasti v sedanjem razdobju. Predloženo poročilo nam kaže, da so bila v
posameznih namenskih skupinah dosežena naslednja razmerja v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta. Sredstva za delo 18,5 0/o, material za reprodukcijo
12,4% in predmeti za široko potrošnjo 21,2%. Slična razmerja ugotavlja tudi
gospodarsko poročilo, o katerem je razpravljal Zvezni izvršni svet. Nesorazmerja
znotraj in med posameznimi namenskimi skupinami proizvodnje pa so še
ostrejša. Proizvodnja barvanih kovin in črna metalurgija so dosegli indeks
povečanja 112 oziroma 115, dočim so glavni potrošniki tega materiala kovinska
in elektro-industrija dosegli indeks 122 oziroma 135. Dalje, nesorazmerja, ki se
pojavljajo predvsem med industrijo gradbenega materiala in gradbeno dejavnostjo itd.
Tretje dejstvo, ki ga ne smemo prezreti ko opozarjamo na preskrbljenost
kot osrednji problem, je stanje zalog reprodukcijskega materiala. Iz predlaganih
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poročil o gibanju gospodarstva je razvidno, da so zaloge reprodukcijskega materiala v glavnem na povprečni ravni preteklega leta, čeprav je raven proizvodnje v letošnjem letu predvidena in bo tudi dosežena na dosti višji ravni.
Povprečni indeks zalog nam v konkretnem primeru še zelo malo pove. Namreč,
že pregled po posameznih panogah nam kaže, da so zaloge po posameznih
industrijskih vejah zelo različne, znotraj industrijskih vej pa desortirane,
nizke itd.
Tovarišice in tovariši ljudski poslanci, menim, da že nekaj omenjenih dejstev dokazuje, da bo preskrbljenost proizvodnje, predvsem industrije z reprodukcijskim materialom v sedanjem času osrednji gospodarski problem. K uspešnejšemu reševanju le-tega pa naj se osredotočijo vsa naša materialna in
družbena prizadevanja.
Postavlja se vprašanje, kako se rešiti iz začaranega kroga: visoka proizvodnja, visok uvoz, visoka potrošnja, manjši izvoz itd. Nedvomno je potrebna
odločna orientacija na čim višjo proizvodnjo kot izhodišče za reševanje vseh
ostalih problemov, kot so večji izvoz, boljša preskrba proizvodnje, stabilizacija
tržišča itd. Predvsem pa naj se aktivirajo vsi tisti činitelji, ki prispevajo k večji
proizvodnji reprodukcijskega materiala. Poročilo o gibanju gospodarstva predloženo Zveznemu izvršnemu svetu, daje predloge za reševanje navedenih problemov na pajširšem programu. Predvsem pa daje poudarka takšni kreditni politiki
in takšni razdelitvi oziroma uporabi deviznih sredstev, ki bi vzpodbudila takšno
strukturo proizvodnje, posebno reprodukcijskega materiala, katera bo omogočila
visoko raven celokupne proizvodnje, zmanjšala uvoz in zagotovila proizvodnjo
večjega obsega blaga za plasman na inozemskih tržiščih.
Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Delavski sveti gospodarskih organizacij, občinski in okrajni ljudski odbori, predvsem pa njihovi zbori proizvajalcev
bodo v bližnji prihodnosti tudi razpravljali o gibanju gospodarstva v preteklih
mesecih in jih bo predvsem v gospodarskih organizacijah konkretna situacija
opozorila na omenjene probleme. Podčrtal bi rad samo nekaj vprašanj, katerim
bi bilo dobro pri teh razpravah posvetiti posebno pozornost.
Raven proizvodnje je v maju sicer še vedno visoka, pač pa nam podatki
kljub temu kažejo, da je tempo rasti v rahlem upadanju v primerjavi s prejšnjimi meseci in še posebno, ker so pred nami tako imenovani dopustniški meseci. Zato naj predvsem delavski sveti in uprave gospodarskih organizacij
pripravijo tako razporeditev in organizacijo dela in podvzamejo druge ustrezne
ukrepe, da ne bi prišlo do občutnih nihanj proizvodnje v prihodnjih mesecih.
Dokončanje rekonstrukcij in novogradenj iz družbenih investicijskih skladov
in lastnih sredstev gospodarskih organizacij je po podatkih in opozorilih Investicijske banke še zmeraj v zaostanku. Precejšnje naložbe iz družbenih investicijskih skladov so bile v prejšnjih letih namenjene ravno za povečanje kapacitet reprodukcijskega materiala. Čimprejšnje obratovanje ravno teh kapacitet
nam je v sedanjem času več kot potrebno in prizadevanja v tej smeri nam lahko
uspešno pripomorejo k večji produkciji posebno reprodukcijskega materiala, ki
občutno zaostaja za splošnim tempom porasta. Čeprav je o vprašanju razdeljevanja osebnih dohodkov po delu posebej razpravljala Ljudska skupščina dne
17. in 18. maja, želim omeniti, da je sedaj še posebej pomembno vključevanje
vseh činiteljev proizvodnje v delitev dohodka. Tu mislim predvsem na surovine
in reprodukcijski material, s ciljem, doseči čim racionalnejšo porabo, kar nam
lahko uspešno pomaga v borbi za čim manjši uvoz oziroma za čim boljšo pre-
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skrbo proizvodnje z reprodukcijskim materialom. Delavski sveti naj bi posebej
razpravljali o delu služb, ki so v gospodarskih organizacijah formirane za
preskrbo proizvodnje z reprodukcijskim materialom, kajti od uspešnega dela
le-teh, njihove iniciative in iznajdljivosti bo v veliki meri odvisen nemoten potek
prozvodnje.
In končno, vsa prizadevanja republiških in lokalnih organov ter gospodarskih organizacij, naj upoštevajo pri reševanju neposrednih in dolgoročnih
problemov, da je zaostajanje proizvodnje reprodukcijskega materiala vse bolj
akuten gospodarski problem in da produkcija reprodukcijskega materiala postaja
činitelj, ki nam limitira raven proizvodnje v celoti. Kot vam je znano, je predvideno, da se bo kmetijska proizvodnja povečala za okoli 19%, s čimer bi dosegli
okoli 80 % proizvodnje, ki jo pričakujemo po perspektivnem planu. Pri povečanju kmetijske prizvodnje se je predvsem računalo z intenzivnim povečanjem
živinorejske proizvodnje. Sedaj je težko dati točnejšo oceno o kmetijski proizvodnji v tem letu, računa pa se, da bo na podlagi sedanjega stanja v rastlinski
in živinorejski proizvodnji letošnji plan izpolnjen. To je pripisati v veliki meri
uspešno razvijajoči se organizirani proizvodnji. V kooperacijo je trenutno zajeto
14 % in v kmetijska posestva 6 %, skupno 20 % obdelovalne zemlje. Proizvodni
rezultati na tej površini že odločilno vplivajo na celotni nivo proizvodnje. Zato
bi morali nadaljevati s prizadevanjem tako za razširitev obsega organizirane
proizvodnje, kot tudi za stopnjevanje njene kvalitete in produktivnosti. Agrotehnika in organiziranje proizvodnje ne napreduje zadovoljivo. To opažamo
zlasti pri porabi gnojil in zaščitnih sredstev, ki močno zaostajajo za povečanjem
obsega organizirane proizvodnje. Kmetijske organizacije so si preskrbele premalo gnojil, tako da so že sedaj svoje zaloge popolnoma uničile in zato marsikje
opuščajo dopolnilno gnojenje posevkov ter ne gnojijo travnikov, katerih proizvodnja bi lahko občutno vplivala na nadaljnji dvig živinoreje.
Glede preskrbe s semeni intenzivnih sort pšenice in drugega žita ter hibridne koruze, je proizvodnja zastavljena v zadostnem obsegu. Treba pa bo ob
priznavanju, vskladiščenju in izdajanju certifikatov strogo paziti, da bo prišlo
v promet res neoporečno semensko blago. Spričo manjše količine semenskega
krompirja, ki je bil letos posajen, bo treba zaradi nadaljnjega razmnoževanja
zajeti ob izkopu ves pridelek semenskega krompirja. Za razliko od prejšnjih
let je investicijska izgradnja na družbenem sektorju kmetijstva bila letos pravočasno zastavljena. Kmetijske organizacije in ljudski odbori realizirajo širokopotezen plan, zlasti z razširitvijo živinorejskih objektov. Neobhodno potrebno
je, da ljudski odbori v ta namen že predvidenih lokalnih sredstev ne zmanjšujejo in da zagotovijo dokončno izgradnjo teh objektov za njihovo vključitev
v proizvodnjo. Usmeritev proizvajalcev na pitanje mlade goveje živine je povzročila, da je tržišče slabše oskrbljeno s telečjim mesom. To občutijo predvsem
večja potrošna središča. Vzrok je v tem, da se za pitanje primerna in neprimerna
teleta koljejo v številnih majhnih lokalnih klavnicah, pitališča pa ne izkoriščajo
pravočasno svojih kapacitet. Uredbo o prepovedi klanja telet je treba dosledno
izvajati, če hočemo, da bodo pitališča izpolnila svoje proizvodne naloge in izboljšale preskrbo potrošnih središč.
Eno od ključnih vprašanj našega gospodarstva je vprašanje plačilne bilance
in njenega deficita, ki ga je treba v smislu smernic gospodarskega razvoja letošnjega leta zmanjšati za okoli 5 milijard. Poudaril pa bi, da se je blagovna izmenjava z inozemstvom v celoti vzeto gibala precej drugače, kot pa zastavljeni
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smoter. Skupni obseg blagovne izmenjave je povečan v letošnjem letu za 32 "/o,
v obsegu skupne izmenjave je izvoz porastel za 24 %, uvoz pa za 36 %, za
razliko od lanskega leta ko je izvoz bil povečan za 2 0/o, uvoz pa zmanjšan za
okoli 6 %. Takšno gibanje je glede blagovne izmenjave v letošnjem letu povzročilo močno povečanje deficita v trgovinski plačilni bilanci.
V mesecu maju se v glavnem nadaljujejo iste tendence. Točno rečeno, še
bolj se zaostrujejo, ker je po začasnih podatkih v zvezi in republiki zabeleženo
rahlo zmanjšanje izvoza po predvideni bilanci. Splošna ugotovitev o vse večjem
razkoraku med uvozom in izvozom narekuje odločno akcijo, da se razmerje
med uvozom in izvozom v prihodnjem obdobju spremeni v korist večjega izvoza
in v omejevanju uvoza na predvidene planske okvire. Gospodarski odbor Zveznega Izvršnega sveta je že podvzel določene ukrepe, ki naj bi v prihodnosti
izboljšali razmerja v blagovni izmenjavi z inozemstvom. Ukrepi predvsem zahtevajo, da se dosežejo izvozni kontingenti, predvideni v gospodarskem načrtu.
Nadalje so predlagane višje izvozne kvote, predvsem za nekatere industrijske
produkte in za rezan les iglavcev. Republiški upravni organi so z namenojn, da
se doseže čimvečji izvoz, po sklepu odbora Izvršnega sveta za gospodarstvo razpravljali z gospodarskimi organizacijami in njihovimi združenji o možnostih
večjega izvoza. K uspešnejšemu reševanju zunanjetrgovinskih poslov lahko v
veliki meri pripomorejo tudi zunanjetrgovinske in gospodarske organizacije.
Kljub večji blagovni izmenjavi v državi in republiki pa obseg poslovanja nekaterih podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, iz leta v leto pada ter kaže, da
se niso znala v zadostni meri vključiti v vse večje možnosti gospodarske dejavnosti njihovega področja. Državni sekretariat Izvršnega sveta za blagovni promet pripravlja analizo stanja zunanjetrgovinskih podjetij v republiki z namenom, da bi predloge gospodarskega odbora Izvršnega sveta izvedli in izboljšali
tovrstno gospodarsko dejavnost ter jo kmalu usposobili, da bi lahko bila kos
nalogam našega gospodarstva.
Ker je od pripravljenosti proizvodnje največ odvisno, s kakšnimi rezultati
bomo reševali probleme uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, menim,
da naj bi delavski sveti in zbori proizvajalcev o tem posebej razpravljali zv.
odločno orientacijo na povečan izvoz v prihodnjih mesecih. Obetamo si, da bo
akcija za večji izvoz dala določene ugodne rezultate. Upoštevati pa moramo, da
je to le akcija, ne pa proces, ki bi proizvodnjo ekonomsko povezal s smotri in
politiko, ki si jo zastavljamo na tem zelo pomembnem gospodarskem področju.
Nujno je, da se tudi na področju deviznega in zunanjetrgovinskega sistema pravočasno napravijo nekatere pričakovane spremembe z namenom, da se gospodarjenje podjetij v večji meri poveže z rezultati uvoza-izvoza.
V dosedanjih razpravah in predlogih se iščejo predvsem naslednje rešitve.
Znižanje obvezne cesije deviznih sredstev, spodbudnejša dinarska stimulacija
izvoza, carinske tarife za uvoz reprodukcijskega materiala in blaga za osebno
uporabo, predvsem pa se javlja potreba po ustreznejšem mehanizmu za delitev
deviz, v katerem bi prišla v večji meri do izraza povezanost udeležbe deviz Z
njihovo ekonomičnejšo uporabo in z večjimi izvoznimi efekti. Akcije operativnega značaja in nujne spremembo naj bi prispevale k ugodnejšemu gibanju
zunanjetrgovinske bilance v prihodnjem obdobju.
Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Našteta gospodarska dogajanja, mislim predvsem na ugoden razvoj proizvodnje, močno povečanje investicijske
potrošnje in uvoza v preteklih mesecih, je spremljal močen porast obratnih
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sredstev, ki so se od konca decembra do danes povečala samo v gospodarstvu za
okoli 21 milijard — tu mislim na gospodarstvo naše republike. Omenjeno povečanje pomeni, da je bilo do konca aprila doseženo že 76 0/o za celo leto predvidenega povečanja obratnih sredstev. Ne more pa biti predmet kritike porast
obratnih sredstev kot takšen, še posebej, če upoštevamo dinamične vplive obratnih sredstev na povečanje proizvodnje, boljše izkoriščanje kapacitet itd. Temeljito in kritično pa moramo presoditi vire povečanja obratnih sredstev. Namreč,
osnovna značilnost formiranja obratnih sredstev v preteklih mesecih je v tem.
da okoli 92% vseh dodanih obratnih sredstev v letošnjem letu izvira iz bančnih
posojil in kreditov. V tem povečanju je torej neznaten delež vnesenih sredstev
gospodarskih organizacij v sklade obratnih sredstev, kakor tudi posojil iz družbenih investicijskih skladov v te namene. Gre torej za prizadevanja v dveh
smereh: da se zavre nadaljnji porast obratnih sredstev iz bančnih virov in da
se povečajo vlaganja sredstev gospodarskih organizacij in sredstva družbenih
investicijskih skladov. To v prvem primeru pomeni, da bo Narodna banka dajala
gospodarskim organizacijam nove kredite v načelu le iz sprejetih povračil odobrenih kreditov. Potrebe po višjih obratnih sredstvih za povečan obseg proizvodnje in blagovnega prometa pa naj bi se v večji meri krile iz sredstev gospodarskih organizacij in posojil iz družbenih investicijskih skladov. Napori v tej
smeri naj bi ne le zavrli ekspanzijo bančnih kreditov, ampak tudi dosegli ekonomičnejšo porabo že angažiranih finančnih sredstev.
Prizadevanja in napori v tej smeri v bistvu ne predstavljajo ničesar drugega
kot izvajanje dosledne finančne discipline, izpolnjevanje predvsem pogodbenih
obveznosti banke, zmanjšanje medsebojnega kreditiranja in dosego namensko
uporabe obratnih sredstev.
V drugem primeru pa gre za zasnovo trajnejše politike, katera naj zagotovi
enotno kreditiranje in skrb gospodarskih oganizacij, tako za ustvarjanje osnovnih kot obratnih sredstev. Sedanja orientacija, da se pri delitvi čistega dohodka
niso v zadostni meri upoštevale potrebe po obratnih sredstvih, kaže nezadostno
skrb gospodarskih organizacij, da pri delitvi čistega dohodka ne vodijo računa
o vseh svojih potrebah. Le 8 % udeležba sredstev gospodarskih organizacij in
družbenih investicijskih skladov v celotnem povečanju obratnih srdstev nam
jasno kaže, da je skoraj celotna skrb za nemoten razvoj proizvodnje s stališča
obratnih sredstev bila prenesena na družbo in pa na Narodno banko.
Točno je, da v obstoječem sistemu podjetja niso v zadostni meri stimulirana,
da povečajo obratna sredstva iz čistega dohodka. Nerazumljivo pa je, da podjetja ocenjujejo kot glavno oviro za nadaljnje povečanje proizvodnje in s tem
tudi za povečanje čistega dohodka pomanjkanje obratnih sredstev, pri odločitvah
o delitvi čistega dohodka pa upoštevajo popolnoma druge kriterije. Bolj kot
nezadostna materialna stimulacija moti gospodarske organizacije dejstvo, da se
prenesena sredstva ne morejo razporediti za druge namene, zato se predvideva
dopolnilo v kreditnem sistemu, s katerim bi lahko gospodarske organizacije
nerazporejena in neizkoriščena sredstva skladov uporabljala za obratna sredstva
in preko tekočega računa.
Problematika obratnih sredstev bo nedvomno v sedanjem času drugi najvažnejši problem. V odločilni meri bo uspeh odvisen od temeljitega in odločnega
pristopa gospodarskih organizacij k tem vprašanjem. Zato bo potrebno, da delavski sveti in zbori proizvajalcev posebej razpravljajo o nastali situaciji. Narodna banka pa naj sproti obvešča ustrezne organe o nastali situaciji. Upravni
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odbori okrajnih podružnic narodnih bank naj tesno sodelujejo in rešujejo nastale probleme z ustreznimi organi pri okrajnih ljudskih odborih; upravni odbor
Centralne Narodne banke pa bo moral koordinirano z gospodarskim odborom
Izvršnega sveta reševati probleme, ki bi se v tej zvezi javljali v širšem obsegu.
Izvajanje tako zasnovane kreditne politike bo sicer pripomoglo k smotrnejšemu gospodarjenju s krediti, očitno pa je, da so zreli pogoji za smelejše in
dolgoročnejše zahteve na področju kreditne politike.
Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Uvodoma sem omenil, da je povečam
proizvodnji sledila povečana potrošnja vseh oblik. V sklopu celotne potrošnje
zavzema posebno mesto investicijska potrošnja, ki lahko bistveno vpliva na gibanje gospodarstva.
Dovolite mi, da ta problem in vpliv investicij osvetlim z nekaterimi podatki.
Družbeni plan republike za leto 1960 predvideva, da bo obseg investicij ostal
na nivoju leta 1959 z nekaterimi manjšimi strukturnimi spremembami. Realizacija investicij v prvih štirih mesecih letošnjega leta pa kaže v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta izredno visok porast, tako, da znaša indeks investicijske potrošnje 151fl/o. Čeprav kažejo še ne povsem preverjeni podatki za
mesec maj določeno znižanje tempa investicijske potrošnje, ostane kljub tem
jasno razvidna tendenca prekoračitve postavljenih planskih okvirjev. Iste endence kot v republiki se kažejo tudi v zveznem merilu. V razdobju januar-apn
1960 znaša indeks investicijske potrošnje za zvezo v primerjavi z istim obdobjem
lanskega leta 127 "/o.
Razumljivo je, da visoko preseganje s planom postavljene ravni inves icij
nujno poraja določene probleme, zlasti če povečana investicijska potrošnja
rezultat splošnih in posameznih gospodarskih gibanj, če nima ustrezne ma
alne osnove. Mislim na pomanjkanje nekaterih osnovnih gradbenih ^"'.^u'
zlasti opeke, cementa, stekla ter betonskega železa. Čeprav so v preteklih le i ,
posebno še v letu 1959, bili odobreni številni krediti za rekonstrukcije in novogradnje kapacitet osnovnega gradbenega materiala, je zaradi zamud v JZg
posameznih objektov in povečanega povpraševanja problem preskrbe s
teriali postal izredno pereč. Normalna posledica relativno nizke prolzv0^|Tevelikega povpraševanja je porast cen. Pojav mestoma rahlega, drugo
šega porasta cen osnovnim gradbenim materialom povzroča nemir na ig
^
sticijskih dobrin, ki ga še povečuje ustvarjanje povečanih za^0S P'1
potrošnikih, dalekosežnejši pa so vplivi tudi na tržišče blaga široke po ros
Nadalje zahteva ta pojav povečanja obratnih sredstev, da ne ^X0.e ta_
podražitvah investicij, o vprašanju potrebnih dodatnih sredstev m o mzji
bilnosti naložb nasploh.
Podrobna analiza povečanja investicijske potrošnje kaže, da je le- o naj
pri lokalnih investicijskih skladih, kjer znaša indeks 178 0/o, in pri 0°cins':
stanovanjskih skladih, kjer znaša indeks 164 »/o. Ob tej konstataciji se postav j
z vso resnostjo vprašanje upravičenosti tako hitrega tempa investnanja.
Zaradi sprememb v metodah zbiranja sredstev stanovanjski skladi v eoi
1960 zaostajajo s prilivom dohodkov kot so jih sicer predvidevali, t^ede na o
situacijo so nekateri skladi že prišli v težave s plačili predloženih situacij^ Analiza
je pokazala, da 30 % vseh neplačanih situacij odpade na stanovanjske sklade 10
pomeni, da dejansko gradbena podjetja kreditirajo stanovanjsko izgradnjo tuai
za daljše obdobje in to s svojimi obratnimi sredstvi, da se vrši ekonomsko ne-
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upravičen pritisk na povečanje obratnih sredstev gradbenih organizacij, obenem
pa onemogoča plasiranje teh sredstev v področja, kjer so naložbe nujne in upravičene. Nekoliko spremenjen je položaj v potrošnji lokalnih investicijskih skladov. Indeks potrošnje teh skladov je nesorazmerno višji od indeksa potrošnje
zveznega in republiškega investicijskega sklada, kar pomeni, da so lokalna sredstva angažirana poleg udeležb v centralnih investicijskih skladih še pri številnih
samostojnih investicijah. Praksa nam kaže številne primere, da se iz sredstev
lokalnih skladov v kombinaciji s sredstvi podjetij izvajajo investicije, ki nimajo
zadostne in zadovoljive tehnične dokumentacije, niti niso v celoti finančno krite.
Posledice takega načina dela so za investitorja in za izvajalca oziroma dobavitelja izredno težke. Ker investicija že od začetka finančno ni pokrita, jo financirajo iz obratnih sredstev, bodisi investitorja, bodisi izvajalca. Družbeno gledano
pa pomeni tak način'financiranja investicij odvzemanje sredstev, namenjenih
proizvodnji in razporeditev teh v povsem drugo smer.
Menim, da bodo morali ljudski odbori in delavski sveti posvetiti zlasti tem
in podobnim primerom investiranja vso pozornost. Potrebno bo odločno nastopiti
proti vsem tistim pojavom, ki vnašajo v našo investicijsko graditev elemente
nesigurnosti in otežujejo gospodarsko situacijo. Zato danes ne bi bilo primerno
širiti investicij, temveč se prvenstveno boriti za pravočasno, hitro in ceneno
izvedbo že začetih investicij. Tu je izredno velika potencialna možnost — povečanje proizvodnje, pa tudi povečanje izvoza oziroma zmanjšanje uvoza.
Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Na koncu bi želel poudariti: Vsesplošna akcija in odločna orientacija na čimvečjo proizvodnjo in čimvečji izvoz
v prihodnjih mesecih naj prispeva k popolnemu uspehu letošnjih gospodarskih
predvidevanj, na katerih se bo tudi gradil prihodnji gospodarski perspektivni
načrt.
Predsednik Miha Marinko: Odrejam kratek odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 11.50 uri in se je nadaljevala ob 12.30 uri.)
• Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Pričenjam razpravo k
poročilu. Besedo ima ljudski poslanec inž. Ivo Klemenčič.
Inž. Ivo Klemenčič: Tovariši ljudski poslanci! Kot ugotavlja poročilo
Izvršnega sveta in tudi razprave, ki se v zadnjem času vršijo na ljudskih odborih, je splošna ocena gibanja proizvodnje v letošnjem letu ugodna. Po pomembnih rezultatih v lanskem letu, ki so značilni po intenzivnem procesu odkrivanja novih rezerv v naših kapacitetah, predvsem pa po bistvenem povečanju
produktivnosti dela, lahko na osnovi realizirane dinamike izvrševanja družbenega plana pričakujemo, da bodo dosežene vse bistvene postavke petletnega
plana leto dni pred rokom. Vse to pa dokazuje, da še daleč niso izčrpane vse
možnosti za povečanje proizvodnje. Spomnimo se razprav med ljudskimi odbori
in gospodarskimi organizacijami ob sprejemu družbenih planov. Malo je primerov, ko s prepričevanjem postavljene številke niso ob realizaciji presežene.
To pomeni, da gospodarske organizacije še vedno ne računajo s temi faktorji, s
katerimi lahko same načrtno usmerjajo proizvodnjo, na drugi strani pa še vedno
preveč skeptično gledajo na tiste činitelje, na katere nimajo neposrednega
vpliva. Tu gre predvsem za popolno organsko vskladitev tehnološkega procesa.
Se vedno manjka v podjetjih temeljitih analiz o možnosti povečanja proizvodnjo
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pri obstoječih kapacitetah. Zato pa je predvsem potrebno dobro poznavanje tega?
s čimer razpolagamo. Vemo, da so se sredstva, s katerimi razpolagajo kolektivi
sami, v zadnjih letih močno povečala, saj znašajo že več kot polovico vseh v
osnovna sredstva vloženih sredstev. V okviru Ljudske republike Slovenije so ta
sredstva, kot vidimo iz poročila, v razdobju januar—april presegla 13 milijard.
Organi delavskega upravljanja so že potrdili in upravičili zaupanje, da s temi
sredstvi razpolagajo. Vidimo tako, da obstojajo realne možnosti za načrtno vsklajevanje tehnoloških procesov z obnavljanjem kapacitet, z odpravljanjem ozkih
grl ter z uvajanjem mehanizacije in avtomatizacije, vse premalo pa je konkretnejših planov za racionalno in perspektivno uporabo razpoložljivih sredstev, ki
bi gospodarskim organizacijam omogočili stalno odkrivanje rezerv in gradili
osnovo za samozavestnejše odločanje pri prevzemanju proizvodnih nalog. Jasno
je, da je to v neposredni zvezi z ekonomskim efektom samega poslovanja, da
nam ne dovolj premišljeno vlaganje sredstev mnogokrat zamegli rezultate, ki
smo jih že s ta^im prizadevanjem dosegli na drug način, kot na primer z
dvigom produktivnosti dela z urejanjem družbenega standarda delavcev ali pa
z izboljšanjem sistema nagrajevanja. Vse te akcije lahko samo koordinirane dajejo maksimalen efekt, tako skupen kakor tudi posamezen.
Se drug problem, ki se mu danes ne posveča dovolj pozornosti, je uvajanje
druge izmene v naših gospodarskih organizacijah.
V ljubljanskem okraju imamo na primer preko 140 industrijskih podjetij.
Skoraj na prste lahko preštejemo tista podjetja, ki delajo v dveh izmenah, ne
upoštevajoč onih, kjer to zahteva sam tehnološki proces. Upam trditi, da predstavlja uvedba druge izmene marsikje najcenejšo investicijo, ker tam, kjer je
dovolj delovne sile na razpolago, zahteva to največkrat izgradnjo nekaj stanovanj zaradi povečanja potreb po strokovnem kadru. V takem primeru je mogoče
tudi ob relativno nizki rentabilnosti obstoječe proizvodnje doseči rezultat, ki nam
ga lahko da draga investicija z visoko rentabilno proizvodnjo.
Vse to so problemi, katerih rešitev nam bo omogočila še boljše rezultate
v izvrševanju družbenega plana, pri čemer bodo rezultati letošnjega leta odločilnega pomena, kot izhodišče za naloge, ki jih bo postavil bodoči perspektivni
plan.
Toda, kakor smo lahko zadovoljni z doseženimi uspehi, tako se v zvezi z
njimi v gibanju celotnega gospodarstva nujno ponavljajo neskladnosti, o kateri
je govoril tovariš Bole, za katere pa sem prepričan, da ne morejo ogroziti osnovnih rezultatov, če jih bomo vsak na svojem mestu pravočasno reševala
Poročilo omenja predvsem tri skupine takih problemov in sicer močno prekoračenje obsega obratnih kreditov, neskladnost med realizacijo izvoza in uvoza
ter povečan obseg investicij nad predvidenimi proporci.
Trenutno me zanima predvsem prvo vprašanje, ki na eni strani dejansko
lahko vnese v naše gospodarstvo nezdrave odnose v smeri razvijanja inflatornih
tendenc, na drugi strani pa onemogoča uspeh še tako konstruktivnih naporov
za povečanje proizvodnje, proizvodnosti dela in njegovih rezultatov na področju
porasta osebnega standarda. Tu gre za vrsto subjektivnih momentov, ki vsi lahko
najdejo končno streho pod skupnim imenom finančna disciplina. Predvsem si
danes nismo vedno na jasnem glede vrednotenja obratnih sredstev. Pri gradnji
novih kapacitet nikdar ne posvečamo tolikšne pozornosti zagotovitvi potreb po
obratnih sredstvih kot osnovnim. Že same gospodarske organizacije, kot tudi
ljudski odbori, smatrajo, da morajo svoja razpoložljiva sredstva, razen seveda
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obvoznega odstotka, vložiti izključno v osnovne investicije. K tejnu jih navaja
na eni strani različna praksa banke pri odobravanju obratnih kreditov, na drugi
strani pa že sam inštrument, ki določa fiksen odstotek, ki se mora od vseh
investicijskih sredstev vložiti v obratna sredstva. Jasno je, da bo treba pod
pojmom financiranje obratnih sredstev razumeti predvsem boljše izkoriščanje
obstoječih kapacitet in da se bodo morali tega zavedati vsi, ki vlagajo sredstva
v investicijsko izgradnjo. Izračun potreb po obratnih sredstvih mora postati
tudi sestavni del rentabilitetnega računa določene investicije, s tem pa bodo
tudi pred gospodarske organizacije ostreje postavljene naloge pravilne razporeditve lastnih sredstev in ustreznega vrednotenja obratnih sredstev. Nepravilno
tretiranje tega problema pa seveda širi fronto investicij, ki se financira v tem
primeru iz sredstev, ki bi morala kriti potrebe po obratnih sredstvih. Podobna
je zadeva tudi s financiranjem investicij direktno iz obratnih sredstev. Posledica tega pa ni samo širjenje fronte investicij in slabše izkoriščanje obstoječih
kapacitet, ampak se to odraža tudi v neizpolnjevanju medsebojnih obveznosti
oziroma v zmanjševanju proizvodnih sposobnosti cele vrste gospodarskih organizacij.
Tu nastopa sicer cel kompleks vprašanj od principov obstoječega kreditnega sistema do špekulacij nekaterih gospodarskih organizacij, povečati dohodek
na račun drugega, ki je slučajno v taki ekonomski odvisnosti, da bi ga izterjava
vrgla še v slabši položaj. Taki odnosi v našem gospodarstvu niso zdravi in še
manj seveda socialistični. Kažejo pa nam, da bo treba čimprej pristopiti k rešitvi teh problemov z določenimi spremembami v kreditnem sistemu, ki izgleda,
da res ni več dorasel velikemu poletu proizvajalnih sil, na drugi strani pa odstraniti vsi subjektivne faktorje, ki rušijo finančno disciplino, in končno resno
obračunati s tistimi, ki izrabljajo svoj monopolni položaj in ne spoštujejo osnovnih principov gospodarske morale.
Namen ukrepov, ki se pripravljajo s strani banke, je razumljiv in mislim,
da jim je treba dati polno podporo tako s strani gospodarskih organizacij, kakor
tudi s strani ljudskih odborov.
Pripomnim pa naj, da bo sunkovitost njihovega izvajanja imela verjetno
škodljive posledice predvsem za tiste, ki so do sedaj v redu poslovali glede na
realnost ocenjevanja potreb po obratnih sredstvih ter finančno disciplino, pa
tudi za tiste, ki so z odkrivanjem notranjih rezerv bistveno povečali proizvodnjo.
Gre za to, da se z določenim prelivanjem sredstev na različnih nivojih prepreči
zaviranje porasta proizvodnje, ki bi imelo negativne posledice tudi neposredno
na polet povečavanja produktivnosti dela. Vsekakor pa smatram, da bo potrebna
določena koordinacija pri reševanju potreb po tako imenovanih sezonskih kreditih, ki daleč izstopajo iz globalov, zatečenih v banki zadnjega aprila.
Posebno vprašanje je v tem sklopu financiranje investicij in posebej še
gradbeništva. Visoka dinamika, s katero so realizirala gradbena podjetja plan
v prvih štirih mesecih, kaže na razširjeno fronto investicij ter polno zasedbo
gradbenih kapacitet. Njihov težak finančni položaj pa na to, da te investicije
niso vedno krite s potrebnimi investicijskimi sredstvi. V stanovanjski izgradnji
izvira ta položaj delno že iz preteklega leta, ko je v večji meri kot prejšnja leta
uspelo zmanjšati sezonski značaj gradbeništva in izkoristiti tudi zijnske mesece
za intenzivno proizvodnjo. Na drugi strani pa drži tudi to, da ljudski odbori še
niso uspeli v polni meri uteči novega sistema finansiranja stanovanjske izgradnje, kar se seveda odraža v nezadostnem prilivu sredstev. Ta situacija se zadnji
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mesec bistveno izboljšuje in upamo, da bomo s podvzetimi ukrepi tudi tukaj
prišli na zeleno vejo.
Poročilo nadalje ugotavlja, da bo tudi na področju izvoza in uvoza potrebno
podvzeti določene ukrepe, če hočemo, da bodo rezultati ob koncu leta izpolnili
naša pričakovanja. Z drugimi besedami: z intenzivno akcijo povečati izvoz in
z njegovo realizacijo vskladiti uvoz. V tej zvezi naj omenim dva problema. Tu
gre v prvi vrsti za krepitev komercialne sposobnosti tako naših zaunanjetrgovinskih podjetij kakor tudi neposredno proizvodnih organizacij. Na splošno
namreč opažamo, da sposobnost naše zunanjetrgovinske mreže ne raste tako, kot
je to bilo pričakovati. Za to obstojajo različni vzroki. Gotovo je eden osnovnih
vzrokov v same,m sistemu, ker neposredni proizvajalci niso v zadostni meri neposredno odgovorni za plasma svojih izdelkov, kar povzroča mnogokrat težave
v prilagajanju proizvodnje zunanjemu tržišču. Res je sicer, da naša zunanja
trgovinska podjetja poslujejo vedno bolj kot komisionarji, vendar s tem še m
rečeno, da izvršujejo vse svoje naloge v zadovoljstvo proizvajalcev. Tudi sistem
delitve dohodka v zunanji trgovini ne pospešuje vedno družbenih interesov za
povečanje izvoza v celoti. Danes ima vrsta teh gospodarskih organizacij široke
registracije, ki so pa navadno slabo izkoriščene. Navadno se tako podjetje zadovolji z nekaj standardnimi artikli, ki mu omogočajo ustvarjanje dohodka v
zadovoljivi višini, ni pa tiste sile, ki bi tak kolektiv stimulirala k iskanju vseh
izvoznih možnosti, ki jih je še cela vrsta v naši proizvodnji. Tu je gotovo posredi
tudi vprašanje kadrov. Mislim, da bo treba tudi temu vprašanju posvetiti vec
načrtne pozornosti, če hočemo zunanje trgovinsko vprašanje boljše reševati. Verjetno bo treba misliti na organiziranje večjih podjetij, v katerih bo lahko sposobnejši kader boljše izkoriščen in kjer tudi zadovoljstvo s poslovanjem v ožjem
krogu ne bo prišlo tako do izraza. Na to pa kaže tudi medsebojna konkurenca
in izkušnje, ki so seveda tudi sposobnejša opraviti težje zunanjetrgovinske posle.
Glede na možnost zmanjšanja uvoza pa samo eno vprašanje. Odpadni material je tu važen faktor. Na tem področju se gotovo ne moremo pohvaliti s
tem, da smo storili vse, kar je mogoče storiti, čeprav lahko trdim, da so im
podjetja za promet z odpadnim materialom v okviru svojih možnosti lepe uspe ^
pa vendar lahko ugotovimo, da uvažamo vrsto odpadnih materialov, ki i Ji
z boljšo organizacijo lahko zbrali doma. Star papir je danes kritičen matena ,
vendar se ga vrne iz potrošnje v proizvodnjo samo okrog 17 0/o. Kljub temu,
bi že z okrog 20 % porabljenih kosti krili potrebe industrije kleja, doma zbrane
količine še vedno ne zadoščajo. V določeni meri velja to tudi za staro ^
'
za barvne metale, ki predstavljajo tudi dragocen izvoz itd. Prav me o jse
glede tekstilnih odpadkov, ki predstavljajo važno surovinsko bazo, ne samo
tekstilno industrijo, ampak tudi za papirno in ostalo industrijo. Zaradi slabe
povezanosti med temi podjetji, ki niso do nedavnega imela niti posebne sekcije
pri Zvezi trgovinskih zbornic, in na drugi strani med zbiralci oziroma potrošniki
odpadnega materiala, danes sploh ne obstoja potrebna evidenca o gibanju odpadkov, ki bi načrtneje omogočala akcijo v tej smeri. Temu stanju je verjetno
kriv tudi status podjetij, ki jim ni dopuščal ustvarjati potrebnih sredstev za
njihov razvoj, na drugi strani pa tudi ljudski odbori sajni niso kazali prevelike
zainteresiranosti za boljšo usposobitev teh organizacij. Tudi odnos med njimi in
industrijo kot potrošnikom odpadnega materiala ni bil vedno stimulativen za
čim boljše izvrševanje teh nalog. Zato bo prav, da se bo tudi temu vprašanju
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posvetilo več pozornosti s čimer bomo lahko bistveno pripomogli k izboljšanju
izvozno-uvozne situacije.
Predsednik Miha Marinko: Kdo se javi dalje? Besedo ima ljudski
poslanec Riko Jerman.
Riko Jerman: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci. Tudi jaz želim
govoriti o tistem delu poročila, ki govori o potrebi, da bi se tudi v bodoče nadaljevala proizvodnost in obseg proizvodnje skladno s prizadevanji našega družbenega plana ter o problematiki obratnih sredstev. Ker problematiki obratnih
sredstev tako lastnih kakor tudi kreditiranih v preteklih obdobjih nismo posvečali tiste pozornosti kot bi jo ta problem zahteval, je prišlo zlasti v začetku
letošnjega leta do posebnih težav pri odpravljanju disproporcev, kot so v poročilu omenjeni. Od 1. maja dalje velja praktično zapora dajanja kreditov za
obratna sredstva iz novih bančnih virov. V zvezi s tem so podvzeti številni
ukrepi, ki naj bi zavrli nadaljnje naraščanje kreditov ter posledice dosedanjega
naraščanja.
Čeprav so ti ukrepi našli gospodarske organizacije v celoti nepripravljene,
pa moramo vendarle ugotoviti njihovo koristnost in nujnost. Zato moramo ob
delovanju teh ukrepov poskrbeti, da ne bi vplivali kvarno na obseg proizvodnje
in produktivnosti dela. Omenil sem že nepripravljenost kolektivov na uveljavljene ukrepe s 30. aprilom. Ta nepripravljenost izvira predvsem iz dejstva, da
organi upravljanja doslej sploh niso bili pozorni na gospodarjenje z obratnimi
sredstvi ter da je bilo to v pojmovanjih podjetij predvsem le stvar računovodij.
Tudi organi okrajnih in občinskih ljudskih odborov, kakor tudi upravni odbori
bank niso glede tega dajali potrebne usmeritve. Vzrok takemu stanju pri teh
organih je prav gotovo pomanjkanju kreditne bilance za obratna sredstva. V
prizadevanju za povečanje proizvodnje in prometa smo v glavnem reševali le
probleme osnovnih sredstev, organizacije proizvodnje in dela ter stimulativnoj šib
oblik nagrajevanja, dočim smo problem, od kod dobiti obratna sredstva, le
redko reševali. Po praksi zadnjih let se je glede tega računala na kredite iz
bančnih virov, zanašajoč se, da je ravnovesje teh kreditov ustvarjeno nekje
izven okrajnih območij in torej ni v domeni upravljanja znotraj okraja, občine
ali podjetja. Tak odnos do obratnih kreditov in obratnih sredstev je v svojih
posledicah izzval številne nevšečnosti, ki bistveno vplivajo na uspešnost gospodarjenja v podjetjih in širše družbene skupnosti.
Kot je znano, je ena takšnih negativnih posledic zelo razširjeno medsebojno
kreditiranje med podjetji, ki se je pogosto uporabljalo kot sredstvo medsebojne
konkurenčnosti, zlasti s proizvodi, katerih ponudba je bila na trgu večja. Pri
analizi, kam vodi oziroma kdo povzroča to medsebojno kreditiranje, smo v večini primerov zasledili prekomerno kreditiranje zlasti grosistov in pa izvajalcev
investicij. Zato menim, da bi se napovedana revizija kreditov morala najprej
lotiti teh problemov in razčistiti zamotana vprašanja okrog resnične gospodarsko
nujnosti obstoja nekaterih grosistov ter njihovega pravega mesta v blagovnem
prometu, saj vežejo nase sorazmerno velika obratna sredstva, ki za resnično potreben obseg grosističnega prometa niso verjetno vedno opravičljiva. Ta sredstva
pa so nujno potr-ebna za zagotovitev povečanega obsega proizvodnje.
Iz podatkov Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju povzemam nekatere
zanimive statistične podatke. Štiri grosistična podjetja so bila pred tem so-
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diščem tožena ali pa so tožila v letu 1959 in 1960 do konca aprila 506 krat. Dvoje
gradbenih podjetij pa je v istem obdobju bilo pred tem sodiščem 424 krat. Samo
sodne takse pri tem sodišču so znašale več milijonov. To so bile tožbe pred sodiščem v Celju. Bile pa so tožbe tudi pri drugih sodiščih. Pri nekaterih tožbah
je očitno, da gre le za neko taktiziranje, čimdalj zadrževati tuja obratna sredstva. Navedeni podatki pa dokazujejo nujnost razčiščevanja medsebojnega
kreditiranja oziroma razčiščenje tega problema, kar pričakujemo od pravkar
uvedenih ukrepov.
Drug pomemben problem, ki so ga izzvali ukrepi v zvezi s kreditiranjem
obratnih sredstev pa so zaloge gotovih izdelkov, saj v nekaterih podjetjih v
našem okraju postaja to resen problem, katerega rešitev ne moremo vedno pričakovati le od sil v podjetju, ker so pač problemi širše narave. Kot je znano je
prodaja žveplene kisline kontingentirana, tako ona iz uvoza kot tudi iz domače
proizvodnje. Kljub temu pa je Cinkarna ne more prodati, ker so vsi potrošniki
IZ uvoza z njo polno založeni, tako da ni niti prostih cistern, bazeni pa so docela
polni. Slično je s superiosfatom, ki ga prav tako izdeluje Cinkarna. Superfosfat
spada za razliko od mešanih med individualna gnojila. Trenutno uživajo kupci
mešanih gnojil okoli 60 »/o regresa, dočim kupci individualnih le okoli 30 0/o. Tudi
umetna gnojila so deficitarna. Vendar pa ima Cinkarna trenutno na zalogi okoli
4000 ton superfosfata, ki spada med individualna gnojila. Razen tega pa dobi
kupec zaradi večjega regresa nekatere komponente mešanih gnojil, ki so sicer
vsebovane v individualnih in je tako nakup mešanih gnojil zastonj. Kljub deficitarnosti teh dveh proizvodov so skladišča iz navedenih razlogov polna. Zaloge
vežejo obratna sredstva in otežkočajo sicer redno poslovanje podjetja. Nujno
se torej postavlja vprašanje, ali začasno prenehati s proizvodnjo teh dveh
finalnih izdelkov, ki sta sicer deficitarna in ustaviti tudi predhodni proces
proizvodnje iz katerih izhajata žveplena kislina in superfosfat.
Tudi v Tovarni organskih barvil je podoben problem zelo sličen onemu
v Cinkarni. Tudi tu so zaloge gotovih izdelkov in intermediatov dosegle nevarno višino, ker uvoz ni vsklajen z domačo proizvodnjo. V podjetju men>jo,
da bodo morali skrčiti proizvodnjo, v kolikor ne bodo dobili potrebnih obratnih
kreditov za prekomerne zaloge. Deloma je težavam v podjetju kriva komercialna politika podjetja, toda bistvo težav pa vendarle izvira iz nevsklajenega
uvoza in pa domače proizvodnje. Na splošno uvoz ni časovno vsklajen z domačo
proizvodnjo. Takšno stanje je povzročilo nesmotrno angažiranje obratnih kreditov po uvoznikih in pa po koristnikih. V predvidenih ukrepih vidimo odpravo
takih anomalij, toda trenutno in verjetno še par mesecev bo to problem, ki bo
lahko kvarno vplival na obseg proizvodnje, prav gotovo pa bo zmanjševal
dohodek podjetja, v tem primeru ne po njegovi krivdi.
Razumljivo je, da bomo morali omenjene in še nekatere druge probleme
reševati iz vrnjenih kreditov v okviru stanja s 30. aprilom, saj bi z ustavitvijo
proizvodnje izzvali še mnogo večjo škodo. Toda reševanje teh problemov bo
zaviralo možnosti za potrebno kreditiranje drugih gospodarskih organizacij, na
primer Tovarne kovanega orodja v Zrečah. Ta je postala v zadnjem času pretežno kooperant avtomobilske industrije. Ta tovarna svoje izdelke sicer sproti
plasira, vendar rabi za preusmerjeno proizvodnjo, ki jo je izvršila brez investicij,
mnogo večja obratna sredstva. Kljub temu da je tovarna po kvaliteti svojih
izdelkov postala tudi izvoznik pa je glede na majhne količine in raznolikost
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surovin za železarne neinteresantna. Železarne morajo namreč izdelovati jeklo
prav za potrebe tovarne v Zrečah in zato zahtevajo promptno plačilo faktur,
ki predstavlja edini način kontinuirane dobave. Brez dodelitve znatnejših
obratnih kreditov podjetje ne more nadaljevati z več let pripravljeno preusmeritvijo proizvodnje, ker bi to povzročilo veliko škodo in vsestranske težave
tako za kolektiv kot tudi za širšo skupnost, še posebej zato, ker podjetje z
obdelavo domačih surovin uspešno trguje na področju čvrstih deviz.
Navedel sem nekaj konkretnih primerov iz problematike obratnega kreditiranja omenjene v poročilu zato, da bi prikazal s kakšnimi problemi se organi
upravljanja v podjetjih in bankah ukvarjajo, da bi preprečili trenutne negativne vplive ukrepov, za katere vemo, da so perspektivno nujni in pa koristni.
Med ukrepi za realnejšo politiko z obratnimi sredstvi se predvideva tudi.
da bi morala podjetja v enaki meri kot za svoje sklade osnovnih sredstev, skrbeti tudi za svoja obratna sredstva. Takijn načelom se iz gospodarskih razlogov
ne da ugovarjati in je popolnoma razumljivo, da bi to že morala biti stalna
skrb naših organov upravljanja v gospodarstvu. Vendar moramo glede na
stanje, kakršno obstoja, predvidevati določene težave. Težave mislim predvsem
zaradi tega, ker so kolektivi v dosedanjem gospodarjenju s svojimi skladi le-te
usmerili predvsem v investicijsko izgradnjo, zanašajoč se na posojila in kredite
za obratna sredstva iz bančnih virov, kot je to bila praksa do nedavnega. Tako
so nekatera podjetja na našem področju, ki izvajajo že več let pripravljeno
rekonstrukcijo svojih naprav z lastnimi sredstvi, v fazi dejanskega izvrševanja
investicij, torej že preko obdobja v katerem bi lahko gospodarjenje s svojimi
skladi usmerili v obratna sredstva. Doslej so ta podjetja zadrževala med obratnimi sredstvi tudi nerazporejena sredstva skladov in so jih nameravala aktivirati kot investicijska sredstva v času drspefja svojih investicijskih obveznosti.
Zato so tudi z najemanjem kreditov za obratna sredstva čakala. Ce bi bila
problematika obratnih kreditov obrazložena že z letnim planom, zlasti če bi
pri podružnicah narodnih bank, mislim v merilu okraja, obstajale kreditne
bilance, bi organi upravljanja pri gospodarjenju s svojimi skladi reševali ta
problem že popreje. Tako pa z začetimi investicijami stoje, pravim samo nekateri, pred problemom, ali ustaviti investicije in dopolniti obratna sredstva, ali
pa obratno, kar pa pomeni vselej relativno zmanjševati proizvodne .možnosti.
Navedeni problemi so brez dvoma dokaz, da na področju obratnih kreditov
doslej še nismo uspeli vskladiti pravilnih odnosov in zato smatram, da so^ podvzeti ukrepi sicer trda, pa vendar koristna šola za naše upravljalce v podjetjih,
občinah in okrajih. Smatram pa, da bi takšni ukrepi morali biti spremljani
z mnogo večjim družbeno-političnim pojasnjevanjem sajnim proizvajalcem, saj
bi lahko posledice, če jih pravočasno ne odstranimo, zelo kvarno vplivale na
gospodarjenje v podjetju. Ker bi posledice bile takšne narave, torej ne moremo
pojasnjevanja usmeriti le na vodstva podjetij, temveč na ves kolektiv. V zvezi
s tem postaja zelo pomembno tudi delovanje upravnih odborov bank, predvsem
v tem smislu, da se usposobijo za aktivno in vsestransko analiziranje stanja
obratnih sredstev in proizvodnih problemov posameznih podjetij, ker bi sicer
ob suhoparnem izvajanju ukrepov lahko dosegli le administrativni ne pa tudi
gospodarski uspeh. Ker zadevajo problemi obratnih sredstev tako interese občin
kot podjetij, bodo morali upravni odbori bank v tej zvezi poročati o svojem delu
tudi občinskim zborom proizvajalcev.
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Predsednik Miha Marinko: Besedo ima ljudski poslanec Tine Lah.
Tine Lah : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V svoji razpravi bom
kratek zato, ker so bili v poročilu samem predvsem pa v poročilu tovariša Boleta
in pa v izvajanjih predgovornikov že zelo detajlno obravnavani vsi ti problemi. Vendar bi rad spregovoril nekaj besed o nekaterih problemih zato, ker
menim, da nas poročilo, ki nam je predloženo, ohrabruje zato, ker smo dosegli
zopet velike gospodarske uspehe, hkrati pa nas opozarja na nekatere negativne
momente, ki bi lahko v kaj kratkem času imeli katastrofalne posledice za naše
gospodarstvo, v kolikor bi ne znali teh momentov pravočasno paralizirati.
Poročilo predvsem ugotavlja, da bi morali doseženo dinamiko proizvodnje
dosegati tudi v bodoče. V mariborskem okraju smo dosegli v primerjavi z
enakim obdobjem lanskega leta za 21 0/o večjo proizvodnjo. Opažamo pa, da
zadnje mesece, predvsem pa aprila in maja, ta odstotek rahlo pada. Ker pa smo
tik pred počitniško dobo in sodeč po praksi iz prejšnjih let, lahko ta dinamika
v prihodnjih mesecih občutno pade, v kolikor ne bomo subjektivnih sil vzpodbudili k temu, da skušajo to na nek način preprečiti. V mariborskem okraju
se je osebna potrošnja povečala samo za 15 0/o. Po oceni mariborskih gospodarstvenikov je to povečanje pravzaprav izpod povprečja. Zaskrbljujoče pa je
dejstvo, da se je v tej osebni potrošnji povečala potrošnja zaradi nakupa blaga
za U 0/o, usluge pa za 29%. Investicijska potrošnja se je v mariborskem okraju
povečala za 67 0/o. To jo izredno veliko povečanje, čeprav je nekje v okvirih
splošnega povečanja investicijske potrošnje. Zanimivo pa je, da je povečanje
investicijske potrošnje pri skladu osnovnih sredstev in skladu skupne porabe za
160/o večje kot v istem obdobju lanskega leta. Nadalje se je investicijska potrošnja pri lokalnih sredstvih, kjer pa upoštevamo tudi posojila, ki so jih dale
banke iz bančnih sredstev, povečala za 65 0/o, investicijska potrošnja iz zveznih
sredstev pa se je povečala samo za 54 %.
Ti podatki namreč tudi na našem področju kažejo, da vlada v gospodarskih
organizacijah, pa tudi pri ljudskih odborih celotna usmerjenost na investicije
in da tu, tako kot so že preje ugotavljali posamezni govorniki in kar ugotavlja
tudi poročilo samo, docela pozabljamo na problem financiranja obratnih sredstev. Kot vemo izvaja banka določene ukrepe po naročilu zveznega odbora za
gospodarstvo oziroma Zveznega izvršnega sveta. Imam pa občutek, da veČina
tovarišev, ki so odgovorni za ekonomsko politiko pri gospodarskih organizacijah,
pa tudi pri ljudskih odborih, vse te ukrepe ne jemlje dovolj resno, ker vsi pričakujejo kot je to razvidno iz privatnih razgovorov, da bo banka oziroma, da
bodo pristojni zvezni organi v tem popustili.-Jasno pa je, da so ti ukrepi resni
in da se od predvidenih ukrepov ne bo odstopilo, zato bi bilo dobro, da naša
skupščina priporoči zborom proizvajalcev pri ljudskih odborih in vsem delavskim svetom, da na svojih sejah še pred počitnicami resno razpravljajo o teh
problemih in da resno sprejmejo tudi sklepe o razdelitvi čistega dobička, kajti
marsikak problem v zvezi s pomanjkanjem obratnih sredstev se da urediti s
sredstvi, s katerimi razpolagajo gospodarske organizacije in ljudski odbori. Ta
situacija je namreč v našem okraju zelo kritična. Trenutno bi morala banka
odobriti blizu 4 milijarde dinarjev za obratna sredstva, na razpolago pa ima
samo 200 milijonov. Od kod sredstva za kritje te razlike? Ta sredstva bomo
lahko v izredno upravičenih primerih dobili sicer še od narodne banke, toda
to res samo v izjemnih primerih, v glavnem pa bodo morale zagotoviti ta sredstva same gospodarske organizacije in ljudski odbori.
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Nadalje mislim, da se tovariši, ki so v gospodarskih organizacijah in pri
ljudskih odborih zadolženi voditi ekonomsko politiko v skladu z družbenimi
plani, ne zavedajo dovolj dejstva, da se ugodno izpolnjuje družbeni plan le v
primeru, če se izpolnjuje v vseh svojih elementih. Lahko je včasih preveliko
preseganje obsega proizvodnje ob istočasnem nedoseganju ostalih elementov
družbenega plana, negativen ne pa pozitiven pojav. Zato bi bilo treba posebej
poudariti, da se družbeni plan ugodno izpolnjuje le v primeru, kadar se izpolnjuje na vsej fronti.
Kar pa zadeva finančno disciplino, o kateri je bilo dovolj govora, bi dal tudi
nekatere podatke. Redno plačevanje družbenih prispevkov in delitev čistega
dohodka oziroma dohodka sploh po instrumentih predvidenih s planom in po
ostalih instrumentih, je pravzaprav eden najvažnejših elementov za stabilizacijo
in za utrjevanje našega gospodarstva. Nerednost plačevanja družbenih prispevkov se je v našem okraju močno povečala. Tako je bilo v mesecu marcu
184 tekočih računov gospodarskih organizacij blokiranih, to^ število pa se je v
naslednjem .mesecu povečalo na 207 tekočih računov. Ta podatek navajam
namreč zato, ker je to pravzaprav eden izmed glavnih izvorov, da primanjkuje
določenim gospodarskim organizacijam obratnih sredstev oziroma, da se dolžniki neprestano povečujejo. Vezava dolžnikov se je cd 20 dni v mesecu marcu
povečala v mesecu aprilu na 40 dni. Čeprav na našem področju ni nekega nenormalnega porasta obratnih sredstev, saj so obratna sredstva narasla v letošnjem
obdobju v primerjavi z lanskim obdobjem le za 10% ob istočasnem povečanju
proizvodnje za 20 %, znašajo naložbe lastnih sredstev gospodarskih organizacij
v obratna sredstva v letošnjih štirih fnesecih vendarle komaj 200 milijonov
dinarjev. To je pravzaprav zopet eden izmed podatkov, ki dokazuje, da je
trditev, o kateri sem prej govoril, pravilna.
Problem obratnih sredstev se kaže tudi v tem, da bi sredstev iz naslova
delitve čistega dohodka pri vseh gospodarskih organizacijah našega okraja bilo
na razpolago dovolj, da rešimo problem obratnih sredstev, vendar pa to ni
primer pri posameznih gospodarskih organizacijah. Medtem ko imajo nekatere
gospodarske organizacije precej sredstev, imamo celo vrsto gospodarskih organizacij, predvsem takih, ki so nizko akumulativne in ki so obremenjene s precejšnjimi anuitetami, ki pa teh sredstev nimajo.
Problem je tudi pri trgovini, ki neprestano povečuje promet, hkrati pa v
preteklosti ni angažirala ustrezno količino obratnih kreditov, ki bi trgovini lahko
zagotovili normalno poslovanje. Trgovina se nameč čedalje bolj poslužuje kreditiranja s strani industrijskih podjetij in pri tem močno izkorišča taka podjetja, ki imajo, na našem tržišču opravka z veliko konkurenčnostjo. Mislim, da
bi ne bilo slabo razmisliti o uvedbi menic v naše gospodarstvo, ker lahko ugotovimo, da je to neke vrste kratkoročno kreditiranje, če ga lahko tako imenujem,
za mesec, dva, postalo^ že nekaka vsesplošna praksa v našem gospodarstvu. Z
uvedbo menice, pa bi gospodarski organizaciji, ki je upnik, omogočili, da po
skrajšanem postopku lahko poišče svoje pravice pri gospodarskem sodišču, ker
lahko z .navadnim protestom, na osnovi menice izterja dolžna sredstva. Razen
tega bi s temi menicami lahko gospodarske organizacije operirale pri banki
kot kritje za sredstva, če bi menice banki prodale.
Nadalje ugotavlja poročilo, da izvoz močno zaostaja za uvozom. Sodeč po
razgovorih na terenu, in pa po praksi, ki jo imamo na terenu, niso vsi tovariši,
ki so odgovorni za ekonomsko politiko v gospodarskih organizacijah pravilno
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informirani o važnosti plačilne bilance za. naše gospodarstvo. Da o tem niso
pravilno informiram je eden izmed razlogov tudi ta, da še ni dolgo temu, ko je
banka določene vrste deviz naravnost ponujala in je tak režim razdeljevanja
in prodajanja deviz ustvarjal videz, da je deviz na razpolago dovolj in da ni
potrebno ne vem kakih naporov, da bi deficit plačilne bilance zmanjšali tako
kot je to postavil pred nas družbeni plan. Zato menim, da bi bilo dobro, da
organe delavskega samoupravljanja in ljudske odbore s predavanji, s sestanki
in s prepričevanjem pripravimo do tega, da bodo o teh problemih resno razmišljali in tudi resno ukrepali. Ponovno opozarjam, da vseh teh problemov,
o katerih danes razpravljamo in o katerih govori poročilo, tovariši na terenu
ne jemljejo resno, temveč le kot da so prehodni oziroma kot ukrepe, ki jih
hočejo nekoliko preplašiti, da bodo postali malo bolj disciplinirani, misleč, da
se bo vendarle našel izhod, ko se bodo te stvari tako glede zunanje trgovine,
še bolj pa glede obratnih sredstev v gospodarskih organizacijah lahko reševale
na drug način. Zato bi ponovno predlagal, da bi skupščina priporočila ljudskim
odborom in vsem gospodarskim organizacijam, da prvo prihodnjo sejo posvetijo
predvsem ra?pravi o teh konkretnih vprašanjih, ki naj jih rešijo tako, kot je to
nakazano v našem poročilu.
Predsednik Mi h a Marinko: Zeli še kdo besedo? Besedo i,ma ljudski
poslanec Mirko Remec.
Mirko Remec: Tovarišicc in tovariši ljudski poslanci! Na kratko bi
želel spregovoriti o tistem delu poročila, ki obravnava problematiko blagovne
izmenjavo z inozemstvom oziroma udeležbo kmetijske proizvodnje v tej izmenjavi v Ljudski republiki Sloveniji..
V družbenem planu gospodarskega razvoja Ljudske republike Slovenije za
razdobje od 1957. do 1961. leta je rečeno, da je hitro zmanjševanje primanjkljaja
v plačilni bilanci'eden izmed osnovnih ekonomskih činiteljov v bodočem obdobju, ki ga je potrebno doseči z razširitvijo in stabilizacijo ekonomskih odnošajev z inozemstvom. Za dosego tega cilja je bilo s planom predvideno, da se
bo izvoz povečal letno za 11,5%, s čimer "bi dosegli v petih letih povečanje
izvoza za 72%. Pri tem naj bi se povečal izvoz industrijskih izdelkov za 79,
izvoz kmetijskih pridelkov skupaj z živilsko industrijo pa za 74% lo pomembno povečanje izvoza kmetijskih pridelkov bi se moralo zagotoviti z večjim
izvozom kvalitetnih proizvodov živinoreje, sadjarstva in poljščin, zlasti nmc ]
in vrtnin ter z večjim izvozom predelanih živilskih proizvodov.
Na izvrševanje s planom predvidenega obsega blagovne izmenjave z inozemstvom pri' izvozu kmetijskih pridelkov je seveda vplivalo v preteklih in
vpliva tudi v letošnjem letu več faktorjev. Sodim, da so poleg drugih, zlasti
naslednji faktorji bistveno vplivali na obseg izvoza kmetijskih proizvodov v
zadnjih letih, pa tudi v letošnjem letu: Obseg in struktura kmetijske proizvodnje
•loma in v svetu; še vedno nezadostna udeležba družbenega sektorja v proizvodnji kmetijskih pridelkov, potrebnih za izvoz; visoki proizvodni stroški proizvodov, pridelanih na zasebnem sektorju in slabša kvaliteta l&-teh tcr cfsto
nezadostna priprava tega blaga. To nam onemogoča, da bi izvozili večje količine
po ugodnejših cenah in da bi se tako laže zoperstavili konkurenci na inozemskem, trgu.
- Dvig osebnih dohodkov našega prebivalstva je povečalo povpraševanje po
kmetijski proizvodnji na domačem trgu tako, da je bilo često mogoče doseči
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doma znatno ugodnejše cene za posamezne proizvode, kot na inozemskem trgu,
zaradi česar so se podjetja v prodaji teh proizvodov orientirala prvenstveno na
domači trg. Premajhna stimulacija proizvajalnih organizacij, nezadostna zainteresiranost okrajev in občin, često nepravočasno prilagajanje izvoznih koeficientov in primov za nekatere proizvode itd., so po mojem mnenju glavni činitelji, ki vplivajo na manjši obseg izvoza kmetijskih proizvodov, kot je bil
predviden s perspektivnim planom.
Prav zaradi gornjih in tudi drugih vplivov se izvoz kmetijskih proizvodov
ni gibal v enakem sorazmerju z gibanjem kmetijske proizvodnje v zadnjih letih
in je prišlo do znatnih odstopanj od predvidevanj plana. O tem nam najboljše
povedo primerjalni podatki o gibanju kmetijske proizvodnje in izvoza kmetijskih
pridelkov za Ljudsko republiko Slovenijo v zadnjih letih.
Fizični obseg kmetijske proizvodnje, računajoč po cenah iz leta 1956, se je
zadnja leta, izraženo v indeksih gibal tako-le: Ce označimo leto 1956 s 100, je
bilo leto 1957 s 111,7, leto 1958 s 138, leto 1959 s 128 in 1960. leto po oceni zavoda
za plan s 151,1 % kar pomeni, da se povečanje kmetijske proizvodnje giblje
nad dinamiko, predvideno z družbenim planom za razdobje petih let.
Naloge plana za izvoz kmetijskih pridelkov pa so bile slabše izvršene. Vrednost izvoza kmetijske proizvodnje brez živilske industrije se je izražena v
indeksih gibala od leta 1956 dalje takole-le: 1956 indeks 100, 1957 122,4, 1958
indeks 107,4, 1959 komaj 79.2 in 1960. leta po predvidevanjih družbenega plana
84,7, kar pomeni ne le, da ne bo doseženo s planom predvideno povečanje izvoza
kmetijskih proizvodov temveč ne bo dosežena v štiriletnem povprečju vrednost
izvoza kmetijskih pridelkov, dosežena v letu 1956, ko je bila kmetijska proizvodnja za 50,1 nižja od proizvodnje, predvidene v 1960. letu.
Prepričan sem, da bodo predvidene spremembe na področju blagovne izmenjave z inozemstvom, s katerimi se nameravajo uvesti stimulativnejše oblike
za pospeševanje izvoza, pozitivno vplivale na povečanje izvoza, na zmanjševanje
uvoza in na iskanje možnosti za koriščenje lastnih rezerv, ki so vse prej kot
izkoriščene.
Kot primer navajam možnost povečanja izvoza češenj, če bi kvaliteta seveda
ustrezala. Kljub temu, da je bil v letošnjem letu dosežen povprečno največji
izvoz češenj v povojnih letih na Goriškem in to okoli 1300 ton, in so bile pri
tem dosežene tudi razmeroma ugodne cene, bi bilo mogoče to količino, upoštevajoč sedanjo proizvodnjo povečati Se za okoli 1000 ton in zadovoljiti vse potrebe
domačega trga in predelovalne industrije.
Slaba zaščita, ki je bila posledica slabega plasmaja in neugodnih cen za
proizvajalca v preteklih letih, pa je imela za posledico črvivost poznih češenj,
zaradi česar niso bile primerne za izvoz, kljub temu, da so bile izredno dobre
in ugodne možnosti za plasma tega blaga na inozemskem tržišču.
Drug primer je, da nam danes primanjkuje močnih krmil, kar močno ovira
organizacijo proizvodnje v živinoreji in na družbenih posestvih, čeprav bi to
lahko v veliki meri vplivalo na izvoz kmetijskih pridelkov. Otrobi, za katere
sodim, da so za živinorejsko proizvodnjo reprodukcijski material ali surovina,
se danes prodajajo kot vse drugo špecerijsko blago v špecerijskih trgovinah.
Družbenim posestvom in kmetijskim zadrugam pa jih še vedno primanjkuje,
zlasti sedaj, ko so zadolžena, da spričo predpisa o prepovedi klanja telet organizirajo pitanje živine.
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Potrebno je tudi, kot je v poročilu navedeno, varčevanje z deviznimi sredstvi. Danes trosimo vse preveč deviznih sredstev n. pr. za uvoz sadik, čeprav
imamo možnost, da bi v večjih količinah ta .material enake kvalitete, če ne
bojše, proizvajali doma. Tako v Jugoslavijo uvažamo material, proizvodne kapacitete naših matičnjakov ali silnic, v katere smo vložili znatna družbena sredstva,
pa niso polno izkoriščene.
Poleg v poročilu nakazanih smeri, kako si prizadevati za izboljšanje blagovne izmenjave z inozemstvom, sodim, da bi na izboljšanje izvoza v veliki
meri ugodno vplivala večja proizvodnja na družbenem sektorju, ker je ta kvalitetnejša in cenejša. Mogoče bi pri investiranju v kmetijstvo bilo umestno razmisliti tudi o tem, da bi se dala namenska investicijska sredstva na isti način,
kot se dajejo v industriji za proizvodnjo izvoznega blaga, ker so v naši republiki
še velike možnosti za povečano proizvodnjo tistih proizvodov, po katerih je na
tujih tržiščih še vedno veliko povpraševanja.
Predsednik Miha Marinko: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Kakšno mnenje ima k predlogu ljudskega poslanca Tineta Laha tovariš Bole.
Tone Bole: 2e prej sem v svojih izvajanjih posebej opozoril, na katere
probleme naj bi delavski sveti v neposredni prihodnosti osredotočili svojo
pozornost. Tako je tudi predlog tovariša poslanca Laha v okviru enega od teh
problemov. Zato bi priporočilo skupščine, da bi delavski sveti in zbori proizvajalcev v neposredni prihodnosti konkretno razpravljali o kreditni situaciji,
o oskrbi gospodarskih organizacij z reprodukcijskim materialom in pa o eventualnih problemih intenziviranja izvoza, bilo treba res najtopleje pozdraviti.
To so ravno tiste naloge, ki nam v sedanjosti povzročajo največje probleme oziroma od katerih rešitve pričakujemo nemoten razvoj produkcije tudi v prihodnje.
Ker je več tovarišev omenilo tudi vprašanje kreditne situacije in pa pioblemov, ki nastajajo v zvezi z njo, bi želel opozoriti, da bi predvsem zbori proizvajalcev v tesni povezavi z upravnimi odbori podružnic Narodne banke morali
biti stalno informirani ne samo o tem, kaj se dogaja, temveč tudi preventivno
o tem, kaj se bo v posameznih gospodarskih organizacijah dogodilo, tako da se
lahko pravočasno podvzamejo tisti ukrepi, ki so za posamezne gospodarske organizacije nujno potrebni. To se pravi, da se bodo morali upravni odbori okrajnih
podružnic Narodne banke in pa upravni odbor Narodne banke LRS v tej situaciji
tesno povezati in koodinirano delati z ustreznimi organi, da se bodo tako pravočasno odstranile razne nevšečnosti, ki bi sicer znale nastati. Hkrati pa mora biti
smoter Narodne banke oziroma namen njenega prizadevanja isti, se pravi, da
se skupaj z vsemi drugimi činitelji zavzema za čimvečjo proizvodnjo v prihodnosti. To se pravi, da bi Narodna banka ne smela pri svojem delovanju iskati
sajno določenih matematičnih rezultatov, ampak bi vsem merodajnim činiteljem
morala biti skupna naloga povečanje izvoza in pa oskrba s kreditnimi sredstvi.
Republiški organi pa bi morali pri tem intenzivno sodelovati in določene probleme tudi pravilno in včasih energično tolmačiti na pristojnih mestih, da pride
tako do pravočasne realizacije.
Predlog tovariša Laha pa bi si dovolil razširiti še s te,m, da bi posebne
obravnave o kreditni situaciji, o skrbi in o izvozu, bile na neposrednem dnevnem
redu zasedanj delavskih svetov, posebno pa zborov proizvajalcev v prihodnosti.
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Predsednik Miha Marinko: 2eli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Priporočilo, ki je tu predlagano in s katerim soglaša tudi tovariš Bole oziroma,
ki ga je še razširil, mislim, da lahko brez posebnih formalnosti velja kot napotilo
za delo gospodarskih organizacij in zborov proizvajalcev.
S tem bi razpravo o poročilu zaključili in ugotavljam, da je na ta način
poročilo sprejeto.
Prehajamo na 2. t o č k O' dnevnega reda, to je na volitve in razrešitve sodnikov. Obstaja predlog za razrešitev 5 sodnikov in za izvolitev 7
sodnikov. Predlogi so bili poslancem že razdeljeni.
Prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo. (Poročevalec odbora
za volitve ljudski poslanec inž. Vilma Pir kovic prebere odborovo poročilo.
- Glej priloge.)
Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu še ustno obrazložitev. (Ne.)
2eli kdo besedo k temu predlogu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, prehajamo na
glasovanje. Kdor jo za to, da se razrešijo sodniki Niko Belopavlovič. Anton
Razpotnik, Stanko Holy, Boris Sartori in 2ivko Zobec kot sodniki okrožnih
sodišč, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da so sodniki, ki sem jih imenoval, s tem razrešeni.
Kdor je za to, da se izvolijo Zivko Zobec za predsednika Okrožnega sodišča
v Novi Gorici, Stojan Baje, Jolanka Kuhar-Mevželj, Janez Lukač in Janez
Šinkovec za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, Vendcl Matuš za sodnika
Okrožnega sodišča v Murski Soboti in dr. Vladimir Dintinjana za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da so navedeni tovariši izvoljeni za sodnike imenovanih
okrožnih sodišč oziroma okrožnega gospodarskega sodišča.
Prehajamo na 3. t o č k o dnevnega reda, to jo na volitve člana
komisije za razlago zakonov.
V komisiji za razlago zakonov je bil z izvolitvijo tovariša dr. Marijana
Dermastie za člana Izvršnega sveta izpraznjeno eno mesto. Glede na to bi bilo
potrebno v to komisijo izvoliti novega člana, zato prosim za ustrezni predlog.
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Mirko Zlatnar.)
Mirko Zlatnar: Na podlagi 22. in v zvezi z 62. ter 65. členom poslovnika Ljudske skupščine predlagam, da Ljudska skupščina izvoli inž. Pavla
Zaucerja za člana komisije za razlago zakonov.
Predsednik Miha Marinko: Zeli kdo besedo k temu predlogu? (Ne
javi se nihče.) Dajem predlog za izvolitev tovariša inž. Pavla Zaucerja na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil za člana komisije za razlago zakonov izvoljen inž. Pavle
Zaucer.
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo. Obenem obveščam
poslance, da bodo ločene seje zborov jutri, in sicer Republiškega zbora ob 9. uri.
Zbora proizvajalcev pa ob 10 uri
Seja je bila zaključena ob 13.30. uri.
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POROČILO
O UVAJANJU VZPODBUDNIH OBLIK RAZDELJEVANJA OSEBNIH
DOHODKOV V GOSPODARSKIH ORGANIZACIJAH IN O STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU V ZVEZI S PRODUKTIVNOSTJO DELA

A. UVOD
Gradivo, ki se predlaga v razpravo, je bilo pripravljeno glede na sklep
11. seje Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LR Slovenije, kjer je bilo odločeno, da se v posebnem poročilu obdelajo vprašanja nagrajevanja, strokovnega
usposabljanja in zaposlovanja delovne sile v zvezi z delovno storilnostjo. Poročilo je s sodelovanjem Republiškega sveta sindikatov pripravil Sekretariat Ib
za delo.
Ob težnji po skladnejšem razvoju celotnega gospodarstva zlasti pa v posebni
skrbi za stalno zboljšanje življenjske ravni delovnega človeka se neogibno
postavljajo v ospredje vprašanja, od katerih zavisi povečanje produktivnosti
dela. Zlasti so ta vprašanja pomembna glede na delavsko samoupravljanje, Kjer
v okviru splošnih družbenih interesov, izraženih z družbenimi plani, ki usmerjajo gospodarski razvoj, ter drugih sklepov družbenih organov, neposredni proizvajalci in delovni kolektivi svobodno razvijajo ustvarjalno iniciativo za zvišanje produktivnosti dela in skupne proizvodnje. S tem, da vsakdo dela po
svojih zmožnostih in s tem, da so osebni dohodek posameznika in pogoji za
razvoj gospodarskih organizacij odvisni od skupnih naporov in kvalitete vloženega dela ter uspeha v poslovanju, so dane vse osnove, da lahko sleherni neposredni proizvajalec v vse večji ,meri zadovoljuje svoje potrebe s produktivnejšim
delom, hkrati pa prispeva k hitrejšemu splošnemu napredku družbe.
V naših pogojih ne dovolj razvitih produkcijskih sil in povprečne nizke
produktivnosti dela se pogostokrat pojavljajo mnenja, da je nadaljnji splošni
družbeni razvoj in še posebej stalno izboljševanje življenjskega standarda odvisno predvsem od novih obsežnih investicijskih vlaganj v naše gospodarslv).
Pri tem pa se pozablja, da za povečanje produktivnosti dela niso odločilnega
pomena samo nove investicije na področju uvajanja sodobne tehnike in izpopolnjenih tehnoloških postopkov, povečevanja obsega in učinkovitosti sredstev za
proizvodnjo ter na področju razvijanja znanosti in skrbi za tehnološko uporabljanje njenih spoznanj in dosežkov, temveč da je povečanje produktivnosti dela
možno doseči zlasti tudi z uporabo drugih elementov. Ti elementi, ki prav tako
uspešno delujejo na povečanje produktivnosti dela, a niso vezani na pomembna
odnosno nikakršna investicijska vlaganja, se opredeljujejo s pojmi: pravilne
organizacije podjetja; uvajanja sodobnih metod upravljanja in vodenja; boljšega izkoriščanja obstoječih kapacitet z racionalnejšim koriščenjem osnovnih
sredstev, s štednjo surovin in energijo, s kontrolo in zboljševanjem kvalitete
proizvodov in z znanstveno racionalizacijo dela; strokovnega in splošnega izobraževanja delavcev; zdravstvenega in tehničnega varstva delavcev; poglablanja socialističnih odnosov znotraj kolektiva; izpopolnjevanje sistema delitve
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čistega dohodka, predvsem pa z uvajanjem vzpodbudnega nagrajevanja v cilju
povećavanja materialne zainteresiranosti za čim večjo individualno in kolektivno produktivnost dela vseh članov kolektiva ter s tem povezanega smotrnega
zaposlovanja delovne sile.
Posebej pa je treba poudariti, da je obstoječi gospodarski in družbeni
sistem vključno s komunalno ureditvijo omogočil, da se je v pozitivni smeri
razvilo delovanje vseh subjektivnih činiteljev. Prav tako je sistem nagrajevanja
po učinku odkril celo vrsto pogojev za čim večjo proizvodnost dela, temelječo
na sprostitvi kolektivnega in individualnega interesa proizvajalcev. Vse to je
povzročilo, da se je delavsko samoupravljanje zelo razvilo in da so delavski
sveti glavni družbeni činitelj gospodarjenja v podjetju.
Sproščenost naprednih sil v gospodarskih organizacijah pa odkriva vsak
dan hitreje tudi vse tiste slabosti v našem gospodarskem sistemu, ki predstavljajo objektivne ovire za še hitrejše uveljavljanje individualne in kolektivne
iniciative pri pospešenem razvoju socialističnih proizvajalnih sil. Dejstva namreč
govore, da za učinkovito vsestransko sprostitev subjektivnih sil, usmerjenih na
povečanje produktivnosti dela, dosedanji ukrepi družbenih organov, izraženi
v vsebini pravnih predpisov, ki zlasti urejajo in izpopolnjujejo sistem delitve
dohodka, sistem vzpodbudnih oblik nagrajevanja in smotrno zaposlovanje ter
način strokovnega izobraževanja kadrov za potrebe delovnega mesta, še ne zadoščajo v polni meri.
Na te elemente povečanja produktivnosti dela, katere zajema navedeni
sklep Zbora proizvajalcev LR LRS, je omejeno tudi gradivo, ki je vsebovano v
naslednjih poglavjih.
B. RAZDELJEVANJE OSEBNIH DOHODKOV
I. Veljavni predpisi v zvezi z razpolaganjem s sredstvi gospodarskih
organizacij kot osnova politike razdeljevanja osebnih dohodkov
Z zakoni o sredstvih gospodarskih organizacij, o delovnih razmerjih, o prispevku iz dohodka gospodarskih organizacij in o proračunskih prispevkih iz
osebnega dohodka delavcev, ki so izšli v decembru 1957, so dobili delovni kolektivi širšo materialno osnovo za samostojno gospodarjenje s pogojem, da poslujejo kot dober gospodar. Delovni kolektivi razpolagajo sedaj s skupnim čistim
dohodkom in samostojno določajo načela in odnose v nagrajevanju. Raven
tarifnih pstavk je odpadla kot instrument.
Kljub temu pa še ni bilo pogojev, da bi že v 1. 1958 gospodarske organizacije
sprejele nove tarifne pravilnike. Glavna ovira je bila neizdelanost poglavitnega
instrumenta za delitev dohodka t. j. minimalnih osebnih dohodkov. Ti so bili
začasno urejeni tako, da so bili izvedeni iz tarifnih postavk iz 1. 1957. To pa jo
v sistemu delitve ohranilo vsa nesorazmerja iz prejšnjih obdobij.
Tekom leta 1958 in začetkom 1. 1959 so bili izdani dopolnilni predpisi:
— odlok o minimalnih osebnih dohodkih delavcev gospodarskih organizacij:
— posebna udeležba v dohodku za povečano produktivnost;
— uvedba proporcionalne stopnje za proračunski prispevek osebnega
dohodka;
— olajšana lestvica za izračun prispevka iz dohodka.
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Ti predpisi so omilili nekatere pomanjkljivosti v sistemu delitve dohodka
in povzročili bolj vsklajen položaj podjetij v tem sistemu.
Ker mora vsaka gospodarska organizacija voditi politiko nagrajevanja v
okviru svoje ekonomske politike, je uredba o postopku pri sprejemanju tarifnih
pravilnikov (Uradni list FLRJ, št. 6/59) predpisovala, da morajo delavski sveti
v posebnem pripravljalnem postopku
— opraviti ekonomsko analizo poslovanja podjetja,
— določiti važnejše ekonomske elemente tarifne politike,
— oceniti predvidene uspehe, ki naj jih podjetje doseže s svojim plačnim
sistemom.
S popravo minimalnih osebnih dohodkov v začetku leta 1959 je bilo doseženo naslednje:
— začasno so se omilila nesorazmerja med skupinami gospodarskih organizacij, ki so bile v 1. 1958 zapostavljene zaradi neustrezne ravni minimalnih
osebnih dohodkov, izvirajoče iz preteklih let;
— vskladila se je raven .minimalnih osebnih dohodkov med gospodarskimi
organizacijami iste skupine;
— gospodarske organizacije so dobile več sredstev, kar jim je omogočilo
uvedbo progresivnih načinov plačevanja— minimalni osebni dohodki so postali neodvisni od tarifnih postavk, kar
je omogočilo objektivnojše določanje osnov za osebne dohodke.
Kljub temu pa so ostale še pomanjkljivosti minimalnih osebnih dohodkov
kot instrumenta delitve dohodka in sicer:
a) minimalni osebni dohodki še naprej administrativno določajo obračunsko
osnovo za delitev dohodka med podjetji in skupnostjo, zaradi česar ne morejo
upoštevati vseh gospodarskih činiteljev, od katerih je odvisen dohodek podjetja;
b) raven minimalnih osebnih dohodkov je še vedno odvisna:
— od kvalifikacijske strukture delavcev,
— od povečanja števila ur,
— od povečanja števila zaposlenih.
Te pomanjkljivosti sicer ne preprečujejo, da bi gospodarske organizacije
racionalizirale svojo organizacijo dela in uvajale progresivne sisteme nagrajevanja. So podjetja, ki so v takih svojih stremljenjih šla preko njih in dosegla
določen napredek.
Gledano s stališča minimalnih osebnih dohodkov so ti nedostatki še taka
objektivna ovira, zaradi katere ni mogoče doseči optimalne sprostitve iniciativnosti članov kolektiva v pogledu individualne in kolektivne zainteresiranosti za
večjo produktivnost. Uveljavljanje in iskanje vzpodbudnejših oblik^ razdeljevanja osebnega dohodka vse bolj zadeva na probleme, ki jih povzročajo minimalni osebni dohodki kot osnova delitve dohodka med družbo in gospodarsko
organizacijo.
II. Sprejemanje pravilnikov o osebnih dehodkih
Gospodarske organizacije so dobile z novimi predpisi o delitvi dohodka
široke materialne pravne možnosti in prve prepotrebne materialne osnove za
izdelavo svojega lastnega sistema nagrajevanja, ki ustreza njihovim posebnim
potrebam, in ki je zgrajen na njihovi ekonomski sposobnosti in na njihovih
predvidevanjih bodočega poslovanja.
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Zaradi družbeno-ekonomske in politične važnosti nagrajevanja so vsi družbeni organi in vse politične organizacije sprejele enotno izhodišče, t. j. uvajati
stimulativne sisteme nagrajevanja v vseh oblikah, od začetnih do najbolj razvitih. Iz tega izhodišča so se izoblikovala naslednja načela za sprejemanje novih
pravilnikov o osebnih dohodkih:
— skupna sredstva za osebne dohodke morajo biti čim bolj neposredno
odvisna od doseženih proizvodnih in ekonomskih učinkov posameznikov in
celega kolektiva;
— razmerje sredstev za osebne dohodke in sredstev skladov do čistega
dohodka, ki je bilo realizirano v 1. 1958, se načeloma ne sme spremeniti v škodo
skladov;
— višina individualnih osebnih dohodkov ne more biti več administrativno
omejena, temveč je odvisna od storilnosti dela posameznika in od doseženega
uspeha podjetja;
— z uvedbo objektivnih meril dela je treba zagotoviti delitev sredstev za
osebne dohodke po učinku dela;
— tarifne postavke ne pomenijo več plače in so postale le pripomoček za
izračunavanje vrednosti dela na delovnem mestu.
Uveljavljanje tega izhodišča in načel v gospodarskih organizacijah je spremljalo intenzivno politično delo družbenih organizacij, ki jo ustvarilo v delovnih
kolektivih politične pogoje za njihovo realizacijo.
Ta politična dejavnost je bila tem bolj važna, ker so nastajale pri izdelavi
in sprejemanju pravilnikov o osebnih dohodkih tudi razne težave, zlasti zaradi:
— ostankov zastarelega pojmovanja o osnovah za določanje in obračunavanje višine osebnih dohodkov ter o izvorih sredstev za osebne dohodke, ki
izvira iz obrtniškega načina proizvodnje in iz nekaterih elementov predhodnih
sistemov delitve dohodka;
— tarifnih sporazumov, ki niso bili v skladu z določili pripravljalnega
postopka, predvsem pa so zapostavljali načelo, da so osebni dohodki odvisni
od doseženih proizvodnih in ekonomskih učinkov posameznikov in celega
kolektiva;
— pomanjkljive organizacije dela v podjetjih;
— pomanjkanja ustreznih normativov dela, stroškov oziroma materiala;
— pomanjkljivih poprejšnjih ekonomskih analiz;
— pomanjkljivega planiranja v gospodarskih organizacijah itd.
Vsebinska in tehnična izdelava pravilnikov o osebnih dohodkih je bila v
začetku marsikje še slaba in površna, ker ponekod gospodarske organizacije
niso takoj iskale sebi primernih oblik nagrajevanja po učinku dela, ampak so
jih prepisovale iz raznih vzorcev. Tudi delovni kolektivi niso bili povsod dovolj
seznanjeni o vseh spremembah, ki so bile predvidene v predlogih novih pravilnikov, ali pa so bili seznanjeni le načelno in premalo konkretno.
Političnim organizacijam in komisijam občinskih ljudskih odborov je uspelo
večino teh slabosti pravočasno odkloniti.
Kako so gospodarske organizacije že v začetku vezale sredstva za osebne
dohodke na uspešnost poslovanja, kažejo nekateri podatki iz pripravljalnih
postopkov. Tako so n. pr. gospodarske organizacije v LRS predvidele zboljšanje
poslovanja za 1. 1950 v odnosu na 1. 1958, kar kažejo naslednji podatki v
indeksih:
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Celotni dohodek
Dohodek
Cisti dohodek
Sredstva za osebne dohodke
Skladi

.

.

V celot, gospod.

V Industriji

104,4
111,3
116,7
115,2
123,5

107,9
110,4
116,2
115.0
120.8

Gospodarske organizacije so predvidele ekonomičnejše poslovanje z zmžanjem poslovnih oziroma materialnih stroškov, ker so predvidele večje povečanje dohodka kot pa celotnega dohodka. Zaradi ugodnejših instrumentov
delitve dohodka so lahko predvidele znatno povečanje čistega dohodka v odnosu
na povečanje dohodka. Povečanje sredstev za osebne dohodke (indeks IISMJ je
bilo sicer za 3,9% višje od predvidenega povečanja dohodka (indeks 111,3), kai
pa je bilo realno, ker v letu 1958 v sredstvih za osebne dohodke ni bilo vključeno povečanje osebnih dohodkov od 1. oktobra 1958 dalje po odloku o delu
prispevka iz dohodka gospodarskih organizacij, ki se odstopa za povečanje
osebnih dohodkov delavcev. Tudi odnos med predvidenim čistim dohodkom m
sredstvi, izločenimi za osebne dohodke je bil utemeljen, kajti predvideno jee
bilo relativno jnanj sredstev za osebne dohodke kot je bilo predvideno povečanje čistega dohodka. Torej podjetja niso predvidela za povečanje osebnih
dohodkov vseh sredstev povečanega čistega dohodka, ki so rezultat ugodnejši
instrumentov. Taka predvidevanja so omogočila planirati znatno povečanje
skladov.
Za uvajanje stimulativnih sistemov nagrajevanja po učinku je bilo potrebno
v večini primerov popraviti razmerja med delovnimi mesti glede na vrednos
del, ki se na njih opravljajo. V ta namen so bile potrebne korekcije tarifni
postavk kot meril za ta razmerja. Te korekcije so imele za posledico povprečno
povečanje tarifnih postavk v LRS za 15,4 %, v FLRJ pa za 17,9 "/o.
Povprečno povečanje tarifnih postavk je znašalo v odstotkih glede m
leto 1958:
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Fromct
Trgovina, gostinstvo in turizem .
Obrt
Povprečno skupaj

.

FLRJ

l.RS

17.1
23,6
—
16,1
13.7
19,9
14,7

Mč
21,6
l7-^
16 5
'
14.4
21.9
15.4

17.9

l5'4

Ti podatki kažejo, da so tako v zveznem merilu, kakor tudi v LR Sloveniji
znatno povečale tarifne postavke podjetja nizko akumulativnih panog gospodarstva, ker so si na ta način skušala zagotoviti tudi povečanje osebnih dohodkov.
Ta pojav je povzročil, da je bila raven tarifnih postavk po predvidevanjih
za leto 1959 le za 9,7 "/o nižja od predvidenih sredstev za osebne dohodke, docim
je bila v 1. 1958 raven za 21 % nižja od izplačanih osebnih dohodkov. To hkrati
opozarja tudi na dejstvo, da je uvajanje stimulativnega nagrajevanja še prav
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poseben problem v nizko akumulativnih podjetjih, ki so deloma tudi zaradi
delovanja instrumentov delitve dohodka predvidela pretežen del čistega dohodka
samo za osebne dohodke in si njihovo višino skušala v naprej zagotoviti z zvišanjem tarifnih postavk.
Kako so se razvijale razne oblike nagrajevanja po učinku, pa kaže podatek,
da so podjetja z novimi pravilniki o osebnih dohodkih 73 % zaposlenih neposredno vezala na določena merila dela, dočim je bilo v 1. 1958 teh cseb 53 0/o.
■'

III. Stanje po sprejemu novih pravilnikov o osebnih dohodkih
S stališča politične ocene stanja v delovnih kolektivih po sprejemu novih
. pravilnikov o osebnih dohodkih lahko ugotovimo kvaliteten premik v vsebini
delavskega samoupravljanja. Dejstvo je. da so se namreč delavski sveti zaradi
razširitve materialne osnove uveljavili. Razen tega je na poglobitev delavskega
samoupravljanja odločilno vplivalo načelo, da se višina osebnih dohodkov ne
določa več administrativno temveč, da je to stvar samih delovnih kolektivov.
Na ta način so prišla v ospredje nova merila za ocenjevanje politične situacije
v podjetju: le-to namreč postaja vse bolj istovetno z ocenjevanjem kvalitete
dela samih delavskih svetov. Prav to pa še v večji meri sili h kvalitetnejšemu
delu organov delavskega samoupravljanja.
To trditev potrjuje vrsta primerov iz raznih delovnih kolektivov. Tako je
n. pr. kljub temu, da delavci še niso povsod do kraja doumeli in ne poznajo
možnosti in prednosti sistema stimulativnega nagrajevanja v podjetju (zlasti pa
formiranje oziroma obračuna individualnega osebnega dohodka), že čutiti marsikje močan političen pritisk delavcev za izpopolnjevanje sistema nagrajevanja
in formiranja ekonomskih enot, kar pospešuje zboljševanje organizacije dela
v podjetju; znani so že primeri odprave formalne kvalifikacijske strukture kot
podlage za določanje višine osebnih dohodkov; dalje so v .mnogih primerih že
odpravili stare osnove za obračun osebnih dohodkov nad tarifnimi postavkami
(»delitev dobička«), razne nagrade in podobno; vse bolj se pojavljajo zahteve, da
se rezultati analitične ocene delovnih mest uporabljajo za določanje realnih
odnosov med vrednostjo dela na posameznih delovnih mestih, zaradi česar
tarifne postavke postajajo le še pripomoček za izračunavanje vrednosti dela na
delovnih mestih. Iz vsega tega pa izhaja tudi vrsta vzpodbud in zahtev za
nadaljnje izboljšanje sistema delitve dohodka.
Podatkov o formiranju in razdelitvi dohodka za 1. 1959 po zaključnih računih še ni na razpolago, vendar so že polletni in 9 mesečni periodični obračuni
pokazali, da so gospodarske organizacije, ki so uvedle stimulativne načine plačevanja, kmalu začele dosegati pomembne uspehe predvsem z boljšim izkoriščanjem notranjih rezerv.
Ce izkazujemo produktivnost dela s finančnim pokazateljem t. j. z doseženim dohodkom na enega zaposlenega, potem nam naslednja tabela z indeksnimi podatki izračunanimi na osnovi grobe ocene uspehov poslovanja v letu
1959, upoštevajoč rezultate iz prvih devetih mesecev tega leta pokaže, kakšne
gospodarske uspehe so dosegla podjetja glede na stimulativnejšo sisteme nagrajevanja.
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Na enega zaposlenega
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Ko primerjamo prikazane odnose, je treba upoštevati, da na odnos med
doseženim dohodkom na enega zaposlenega in višino doseženih osebnih dohodkov vplivajo poleg razmerja, po katerem gospodarska organizacija deli čisti
dohodek na sredstva za osebne dohodke in sklade, tudi še vrsta drugih činiteljev
kot n. pr.: nizka stopnja tehnične opremljenosti, stopnja amortiziranosti osnovnih
sredstev, od podjetja neodvisno določanje prodajnih ali nabavnih cen, delovanje
raznih instrumentov (višina izvoznega ali uvoznega koeficienta, stopnja prometnega davka itd.).
Podatki gornje tabele kažejo, da so se v preteklem letu ob uveljavljanju
novih sistemov nagrajevanja po učinku izločali osebni dohodki iz čistega dohodka v skladu z gibanjem doseženega čistega dohodka. V zvezi s tem so začeli
občutneje naraščati skladi. Izjeme so v prometu in obrti.
Drugačen pa je odnos med gibanjem za osebne dohodke izločenih sredstev
in med gibanjem doseženega dohodka na enega zaposlenega. Ta odnos pa
postane razumljiv, če upoštevamo prej omenjene činitelje, ki vplivajo na formiranje dohodka gospodarske organizacije.
Prav ta nesorazmerja opozarjajo, da nadaljnji razvoj vzpodbudnega nagrajevanja po učinku ovirajo nekateri elementi gospodarskega sistema, kot n. pr..
določanje prodajnih in nabavnih cen, razdeljevanje surovin, devizni režim itd.
Primerjava med gibanjem celotnega dohodka in dohodka na enega zaposlenega pa kaže na ekonomičnejše poslovanje v posameznih gospodarskih panogah. Tako je n. pr. po ocenjenih podatkih v industriji dohodek na enega
zaposlenega v preteklem letu porastel za 15 0/o, medtem ko je celotni dohodek
narastel za 100/o, kar kaže na to, da so gospodarske organizacije te panoge
dosegle določen uspeh pri zmanjševanju poslovnih stroškov in boljše izrabe
notranjih rezerv. Podobni so tudi rezultati v gradbeništvu in prometu.
Za razpolaganje s sredstvi čistega dohodka so značilni podatki o vlaganju
v sklade. Glede na to, da so skladi že v prvem polletju 1959 porasli za 1,5 0/o
v primerjavi z 1. 1958, se na podlagi ocene more pričakovati, da se bo po
zaključnih računih vlaganje v sklade še povečalo. Značilno je, da se v industriji
na enega zaposlenega vlaga v sklade največ.
Končno je omeniti še naslednjo značilnost. 2e polletni in devetmesečni
obračuni so namreč pokazali, da so se pri razpolaganju s sredstvi čistega dohodka gospodarske organizacije držale razmerij osebnih dohodkov do čistega
dohodka kot so jih določile v pripravljalnih postopkih. Le v nizko akumulativnih podjetjih so ponekod med letom 1959 ta razmerja iz nuje porušili v prid
večjega izločanja osebnih dohodkov, kot so predvideli, da bi na ta način zago12
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tovili zadostna sredstva za redno izplačevanje osebnih dohodkov. Tudi ocena
podatkov za celo leto 1959 kaže na podobne tendence.
Novi sistemi nagrajevanja po učinku pa so zlasti tekom leta vse bolj
pozitivno učinkovali na uspešnost poslovanja gospodarskih organizacij in s tem
na uspešen celoten razvoj gospodarstva. Saj izhaja iz podatkov Zavoda za statistiko LR Slovenije, da je izraženo z indeksom fizični obseg proizvodnje v letu
1959 v primerjavi z letom 1958 za celotno industrijo dosegel 111,4, medtem ko je
indeks zaposlenih narastel na 103,7. Na podlagi teh podatkov izračunana produktivnost dela je torej v industriji narasla za 7,4 0/o Premogovniki, kovinska
industrija, clektro-industrija. industrija gradbenega materiala in lesna industrija pa so povečale produktivnost dela v letu 1959 celo za več kot 10 %. Vpliv
nagrajevanja po opisanih načelih na uspešnost poslovanja pa izhaja še iz naslednjih značilnih podatkov za industrijo: število dejansko opravljenih ur se
jo v letu 1959 povečalo za 4,3 %. Ce upoštevajo porast števila zapoplenih za
3.7 "/o. potem ta primerjava kaže na zboljšanje izrabe delovnega časa v letu
1959. Povečal se je obseg dela po normah in sicer od 49,8% v letu 1958 na
52,6 0/o v letu 1959. Obseg tega dela se prikazuje z odstotkom po normah opravljenih ur. Ker so z letom 1959 mnoge gospodarske organizacije z novimi pravilniki o osebnih dohodkih izvedle revizijo norm, se odstotek izpolnjevanja
norm v letu 1959 v primerjavi z letom 1958 ni bistveno spremenil. Povprečno
izpolnjevanje norm je bilo v letu 1958 118,1, v letu 1959 pa 117,3.
Da pa je v organizaciji dela in izrabi delovnega časa kljub napredku, ostalo
še precej pomanjkljivosti, kaže podatek o nadurnem delu, ki se je v industriji
povečal v letu 1959 za 28,6 % napram letu 1958 (v letu 1959 je bilo 4,5 % nad. urnega dela od skupnega števila opravljenih ur, v lotu 1958 pa 3,5 %). Med
drugim je na to povečanje nadurnega dela vplivalo tudi dejstvo, da se s povečanjem števila nadur povečajo obračunani minimalni osebni dohodki, kar vpliva
na znižanje prispevne stopnje
Ko ocenjujemo uveljavljanje in uspešnost vzpodbudnega sistema nagrajevanja po učinku, lahko ugotovimo, da je bil dosežen največji napredek v industriji in rudarstvu, v manjši meri pa v ostalih gospodarskih panogah, kot so
kmetijstvo, obrt, itd. So pa tudi gospodarske dejavnosti, kjer objektivni razlogi
ne dopuščajo hitrejšega razvoja, kajti sistem upravljanja, določanja in delitve
dohodka, organizacija celotne službe in položaj posameznih gospodarskih enot ne
dovoljuje premikov v smeri stimulativnega nagrajevanja. To so zlasti železniška
podjetja, podjetja za PTT promet in elektrogospodarska podjetja.
IV. Osnove in oblike stimulalivnih sistemov nagrajevanja
Različna gospodarska in organizacijska razvitost posameznih podjetij, njihov
različen ekonomski položaj, različni problemi objektivnega in subjektivnega značaja so povzročili, da so delovni kolektivi gospodarskih organizacij pričeli uvajati
različne načine nagrajevanja, ki so svojstveni njihovim pogojeni in njihovim
potrebam. Vsaka gospodarska organizacija ima torej možnost, da izdela sebi
lastni sistem nagrajevanja kot enega od najstimulativnojših sredstev za uspešno
poslovanje. Prav zaradi tega ni mogoče nobenega sistema proglasiti za edino
pravilnega, za najbolj stimulativnega in za politično najprimernejšega. Izkušnje
potrjujejo, da ni nobenega skupnega recepta za nekakšen enoten in vsem gospo-
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darskim organizacijam ustrezajoč sistem nagrajevanja. Zato niso uspeli v tistih
gospodarskih organizacijah, kjer so^ neupoštevajoč lastne razmere poskušali enostavno prevzeti sisteme, ki so se pokazali v drugih gospodarskih organizacijah
za primerne.
Prizadevanja za uvedbo stimulativnejšega sistema nagrajevanja so pokazala,
da je med temeljnimi pogoji ustrezna organizacija dola v podjetju. Med najvažnejše elemente dobre organizacije dela sodijo zlasti: objektivna kategorizacija
del vključno z deli in delovnimi mesti uprave podjetja; razmejitev delovnih
področij posameznih organizacijskih in poslovnih enot, sektorjev in oddelkov;
opredelitev stroškovnih mest; organizirano tekoče zajemanje stroškov; ažurno
spremljanje in analiziranje stroškov; izdelava normativov materiala, energije,
opreme, delovnega časa in delovne sile; ažurna knjigovodska evidenca m analiza; urejena nabavna in prodajna služba; priprava dela s predkalkulacijami;
organizirana služba obveščanja; pravočasno obračunavanje osebnih dohodkov po
vseh merilih; varnost pri delu; racionalno zaposlovanje in razmeščanje delavcev;
strokovno izobraževanje za potrebe delovnega mesta itd. Urejanje teh vprašanj
s področja organizacije dela predstavlja predpogoj za uvajanje kompleksnih sistemov nagrajevanja, v katerem bo neposredno realizirano načelo nagrajevanja
v skladu s prizadevanji posameznikov, posameznih ekonomskih enot in kolektiva
kot celote pri ustvarjanju dohodka. Prav ta, v mnogih podjetjih še zelo zanemarjena vprašanja, postajajo vedno aktualnejše naloge, v katere je treba predvsem vključiti tehnične in ekonomske strokovnjake v podjetjih. S tem pa bodo
ustvarjeni pogoji, da bodo tudi ti strokovnjaki neposredno zajeti v sistem nagrajevanja po delu. Predvsem pa je osnovni pogoj dobre organizacije dela v
tistih podjetjih, kjer dele dohodek podjetja po ekonomskih enotah.
Pri uveljavljanju načel stimulativnega nagrajevanja prihaja do polnega
izraza vloga organov delavskega samoupravljanja in prizadevnost delavcev, da
s čim boljšo organizacijo dela poslujejo čim bolj uspešno in na tak način dosegajo tudi večje osebne dohodke. Uvajanje novih sistemov nagrajevanja po ucin""
ku je po svojem političnem bistvu izraz odpravljanja ostankov mezdnih delovnn
razmerij in administrativnih posegov v oblikovanje osnov za formiranje sredstev
za osebne dohodke in za njihovo razdeljevanje na posamezne delavce, vse te
značilnosti so prišle do izraza že pri samem formiranju sredstev za osebne dohodke, čemur prej gospodarske organizacije niso posvečale dovolj pozornosti, Rei
to vprašanje ni bilo zanje posebno aktualno, sedaj pa je med osnovami stimulativnega nagrajevanja po učinku.
a) Formiranje sredstev za osebne dohodke
Za izločanje sredstev za osebne dohodke iz čistega dohodka je večina gospodarskih organizacij določila bodisi v sklepu delavskega sveta ali celo v pravilnikih o osebnih dohodkih odstotno razmerje med temi sredstvi in skladi. To
razmerje pa je kot instrument običajno le najvišja dopustna meja za formiranje
sredstev za osebne dohodke. Ponekod s tem razmerjem neposredno formirajo
sredstva za osebne dohodke. Tak način pa to formiranje ne povezuje dovolj neposredno z rezultati poslovanja in ga je zato smatrati za najnižjo obliko formiranja.
Najpogostejša osnova za formiranje sredstev za osebne dohodke je zaenkrat
še doseženi fizični obseg proizvodnje, kjer so sredstva za osebne dohodke direktno odvisna od gibanja obsega proizvodnje. Kljub temu, da je ta način dokaj
12«
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enostranski, pa je v .mnogih podjetjih le pomenil že korak naprej in vzpodbudil
kolektiv k doseganju večje proizvodnje.
2e med letom pa so v nekaterih takih gospodarskih organizacijah pri analizi doseženih uspehov ugotavljati, da je treba ta sistem formiranja korigirati
vsaj z realizacijo proizvodnje. Ta razvoj kaže, kako so že nekatere začetne
oblike direktnega povezovanja sredstev za osebne dohodke delovne kolektive
vzpodbudile k iskanju izpopolnjenih sistemov formiranja sredstev za osebne
dohodke in k temu, da so začeli na svoje delo gledati z vedno širših ekonomskih
vidikov.
Ker vsako povečanje fizičnega obsega proizvodnje in njene realizacije še ni
hkrati povečanje ekonomičnosti in rentabilnosti, so v gospodarskih organizacijah
vezali formiranje osebnih dohodkov na gibanje poslovnih stroškov ter na doseganje dohodka. V gospodarskih organizacijah s takim sistemom formiranja sredstev za osebne dohodke so marsikje odkrili občutne rezerve za dvig dohodka
in za povečanje osebnih dohodkov ne samo s povečanjem fizičnega obsega proizvodnje, temveč predvsem z racionalnejšo organizacijo dela, z ekonomično izrabo
proizvodnih sredstev, materiala, energije in delovnega časa. Gospodarske organizacije, ki tako formirajo sredstva za osebne dohodke, ne morejo priti v položaj,
da bi kljub povečanemu obsegu proizvodnje ne imele dovolj sredstev za izplačilo osebnih dohodkov.
V teh gospodarskih organizacijah posvečajo posebno skrb evidenci in dokumentaciji o vseh tistih faktorjih, ki vplivajo na obseg proizvodnje, njeno realizacijo in ekonomičnost. Pri takih sistemih formiranja sredstev za osebne dohodke pa ne raste samo ekonomičnost, temveč je zlasti značilno, da se očitno
veča neposredna zainteresiranost članov kolektiva za vse faktorje ekonomičnega
poslovanja.
Vrsta podjetij pa je že uvedla — vsaj v začetnih oblikah — decentralizirano
ugotavljanje in formiranje sredstev za osebne dohodke, ko so v svoji interni
organizaciji ustvarila s formiranjem ustreznih enot pogoje za decentralizirano
evidentiranje gibanja proizvodnje in poslovnih stroškov.
Na podlagi lastnih izkušenj in ekonomskih analiz, s katerimi so gospodarske
organizacije spremljale delovanje takih sistemov formiranja sredstev za osebne
dohodke, pa so podjetja že začela izpopolnjevati svoje sisteme tako, da povezujejo gibanje sredstev za osebne dohodke neposredno z gibanjem dohodka in ne
zgolj z gibanjem doseženega čistega dohodka.
So pa še gospodarske organizacije, kjer sredstva za osebne dohodke izvajajo
iz individualnih osebnih dohodkov obračunanih po času in učinku in ki potem
tako obračunane osebne dohodke korigirajo z odstotki preseganja proizvodnje,
izpolnitve količinskega ali finančnega plana, ali z odstotki znižanja ali povečanja
polne lastne cene, poslovnih stroškov itd. V takih podjetjih so večinoma ohranili
poleg rednega obračuna osebnih dohodkov še obračun osebnih dohodkov iz doseženih presežkov. Čeprav so tudi takšni načini za marsikakšno gospodarsko organizacijo napredek in so v lanskem letu stimulativno vplivali na poslovanje, delovni kolektivi takih podjetij že sami ugotavljajo, da gibanje sredstev za osebne
dohodke ni dovolj tesno in učinkovito povezano z gibanjem proizvodnje, doseženega dohodka, poslovnih stroškov itd.
Tam, kjer so že svoje sisteme nagrajevanja povezovali tudi z gospodarskimi
uspehi podjetja, so hkrati naleteli na težave, ki jih povzročajo zlasti predpisi
o razvrščanju stroškov v ceni proizvodnje, ki na različen način obremenjujejo
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enkrat materialne stroške, drugič pa sredstva gospodarske organizacije. Posledica tega se kaže v tem, da mnoge gospodarske organizacije ne morejo dovolj
učinkovito formirati sredstev v odvisnosti od finančnih in ekonomskih uspehov,
temveč da so še vedno preveč omejene na formiranje sredstev za osebne dohodke
zlasti glede na fizični obseg proizvodnje, izveden predvsem iz doseganja količinskih učinkov delavcev in iz časa prebitega pri delu. Taka ozkost deloma ovira
podjetja, da bi pri primerjanju delovnih učinkov v večji meri lahko upoštevali
kvaliteto izdelkov, stroške, asortima, ažurnost dobave itd. To ohranja deloma
pojmovanje, zlasti pa prakso, da je nagrajevanje po učinku pretežno le nagrajevanje po količinsko merjenih rezultatih dela.
b) Delitev sredstev za osebne dohodke na individualne osebne dohodke
Pogoj za uspešnost kolektivne stimulacije je predvsem učinkovita individualna stimulacija, ki povezuje gibanje individualnih osebnih dohodkov z individualnimi uspehi in poslovnimi uspehi delovnega kolektiva. Kot osnovo za
individualno stimulacijo so gospodarske organizacije pretežno ohranile najobičajnejšo obliko take stimulacije, kot so norme in akordi. Odvisnost sredstev za
osebne dohodke od obsega proizvodnje je marsikje vzpodbudila podjetja, da so
dokaj razširila obseg normiranih in akordiranih del. Povezovanje sredstev za
osebne dohodke z ostalimi faktorji ekonomičnosti pa je povzročilo, da so gospodarske organizacije v vedno večjem obsegu obračun osebnih dohodkov po merilih za količinski delovni efekt izpopolnjevale z uvajanjem različnih korekcijskih faktorjev glede na doseženo kvaliteto, proizvodne stroške, dosežene
prihranke na energiji in materialu itd. Marsikje pa obračunavajo osebne dohodke po teh merilih še vedno v raznih oblikah dopolnilnega nagrajevanja ali
v obliki osebnih dohodkov »iz presežka« sredstev za osebne dohodke. Zanimivo
je, da so marsikje na pobudo samih delavcev našli ustrezajoča merila dela za
obračun osebnih dohodkov celo pri vzdrževalnih in drugih podobnih delih, za
katera so poprej menili, da se na noben način ne dajo meriti in obračunavati.
Kljub temu, da so ponekod tudi za tako imenovane režijske upravne enote (nabava, prodaja, uprava) vpeljali merila, s katerimi vežejo osebne dohodke v te
enotah zaposlenih delavcev na določena običajno finančna merila, je tu osta o
še največ odprtih vprašanj, po kakšnih merilih dela naj se obračunavajo osebni
dohodki.
Z uvajanjem stimulativnih sistemov nagrajevanja po učinku so gospodarske
organizacije ugotavljale, da je temeljni pogoj za objektivno razdeljevanje sieastev za osebne dohodke po merilih dela potrebno tudi ugotoviti objektivno
vrednost dela na posameznih delovnih mestih in po teh vrednotah urediti tudi
medsebojne odnose med delovnimi .mesti. V ta namen je mnogo gospodarskih
organizacij ugotavljajo to vrednost in odnose med delovnimi mesti z analitično
ocenitvijo delovnih mest, ki je postala svojemu namenu uporabna metoda sele
V novem sistemu delitve dohodka. Značilno pri tem je, da so morale gospodarske
organizacije zaradi objektivnosti odstopiti od predpisanega načina vrednotenja
odnosov in ta način prilagoditi svojim pogojem in svojim zahtevam. S tem so
gospodarske organizacije izgradile svoje sisteme nagrajevanja na podlagi objektivne kategorizacije delovnih mest, ki tudi ne sloni več na administrativno
predpisanih štirih kvalifikacijskih stopnjah.
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Taka praksa že sama terja spremembo v predpisih za analitično ocenitev
delovnih mest, zlasti odpravo pooblastil, da smejo gospodarske organizacije uporabiti po tej metodi ugotovljeno razvrstitev delovnih mest šele, ko jo odobri
pristojno združenje in določilo, po katerem združenja vsklajujejo analitično
ocene posameznih podjetij, zaradi česar so tako dobljeni odnosi neuporabni za
merila v podjetjih.
Od vrednotenja dela kot so ga s pravilno uporabo analitične ocenitve delovnih mest kot metode izvedla nekatera podjetja, se je zagotovilo, da je delo
vseh zaposlenih ocenjeno po enotnih objektivnih kriterijih. Lahko rečemo, da
je to še posebnega pomena za enakovredno ocenjevanje dela zaposlenih žena,
ki imajo v strukturi zaposlenih velik delež (34,82 % v letu 1959) in ki so zaradi
zastarele miselnosti bile v tem pogledu dosedaj mnogokje zapostavljene. Prav
tako pa rezultati analitične ocene delovnih mest lahko v mnogo večji meri rešujejo probleme zaposlovanja invalidov, kot je to bilo v praksi dosedaj. Z:i
določanje višine osnove za izračun osebnih dohodkov je zato odločilno le izpolnjevanje pogojev, t. j. predvsem usposobljenosti, da zaposleni ne glede na spol
lahko enakovredno opravljajo dela na določenem delovnem mestu.
Za izraz vrednosti del tako kategoriziranih delovnih mest so gospodarske
organizacije uporabile in določale tarifne postavke zgolj kot obračunska merili.
Zaradi tega povsod tam, kjer so navezali formiranje sredstev za osebne dohodke
na določene poslovne uspehe in njihovo razdeljevanje po merilih dela, tarifne
postavke niso bile več predmet medsebojnega dogovarjanja, temveč le objektivizirana podlaga za urejanje odnosov v osnovah in merilih za ugotavljanje
osebnih dohodkov.
Fri objektiviziranj u odnosov med delovnimi mesti in pri odpravljanju tarifnih postavk kot osebnih dohodkov je prišlo marsikje posebno do izraza protislovje med naprednimi stremljenji in ostanki zastarele miselnosti mezdnega delavca. Ker pomeni izdelava dovršenega sistema nagrajevanja dolgotrajnejši
proces, vezan na vrsto posegov v izboljšanju organizacije dela v podjetju in
na druge pogoje, tedaj je zmaga naprednih koncepcij v miselnosti proizvajalca
brez dvoma osnoven in prepotreben politični pogoj za hitrejše uvajanje in izpopolnjevanje najboljših oblik vzpodbudnega nagrajevanja. Ta politična zmi
je prav gotovo eden največjih uspehov, doseženih v letu 1959 na tem področju.
Nadaljnji razvoj stimulativnih sistemov nagrajevanja po učinku pa vedno
bolj razkriva, da je nerazdružljivo z odvisnostjo osebnega dohodka od individualnih in kolektivnih poslovnih uspehov odmerjati merila dela in osebne dohodke tudi po raznih sistemih osebnega ocenjevanja. Ce se izvrši objektivna
kategorizacija delovnih mest ter delovnih operacij in je tarifna postavka odra/
njihove vrednosti, tedaj tudi odpade potreba, da se določajo tarifne postavke
za posamezna delovna mesta v razponih. Razen tega osebe, ki naj ocenjujejo,
ne morejo objektivno posegati v osebno ocenjevanje po nekih elementih, ki
niso objektivizirani, temveč so mnogokrat lahko celo rezultat nekih osebnih razpoloženj. Tako osebno ocenjevanje sploh ni v skladu z nagrajevanjem po učinku
niti s položajem neposrednega proizvajalca kot upravljalca. S tarifnimi postavkami v razponih in z metodami osebnega ocenjevanja se dejansko ohranjajo elementi administrativnega nagrajevanja po času. Posameznikom, ki so pristojni
za ocenjevanje pa daje pravico, da odločajo po osebni presoji o dobršnem delu
zaslužka delavcev. Zato je treba tarifne postavke v razponih in metode osebnega ocenjevanja odpraviti iz prakse gospodarskih organizacij.
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Posebej je treba poudariti, da so mnogi delovni kolektivi pri uvajanju stimulativnih oblik nagrajevanja pričeli odkrivati notranje rezerve delovne sile
in prišli do spoznanja, da odvisni delavci predstavljajo občutno oviro za učinkovitejši porast produktivnosti dela in tako vplivajo na zniževanje dohodka, s
čimer pa tudi vplivajo negativno na višino individualnih osebnih dohodkov.
Zato so pristopili k zaposlovanju takih delavcev ali na novih delovnih mestih,
ki so ekonomsko utemeljena, ali v novo ustanovljenih storitvenih obratih in
podobno. Razen tega obstoji možnost, da se taka odvečna delovna sila zaposli
v drugih gospodarskih organizacijah, kjer takih delavcev glede na vrsto in
stopnjo njihovega strokovnega znanja primanjkuje.
Zlasti so koristne odločitve gospodarskih organizacij, da se ustanavljajo
novi obrati izven njihovega sedeža in to v predelih, kjer obstojajo latentne rezerve delovne sile med poljedelskim prebivalstvom. To je predvsem važno za
tista področja, kjer konfiguracija in boniteta zemlje onemogočata intenzivno
obdelovanje. S tem, da se taka delovna sila vključuje v nekmetijske dejavnosti,
se pospešuje spreminjanje socialne strukture prebivalstva. S spreminjanjem
socialne strukture prebivalstva pa se tudi v izrazito poljedelskih rajonih ustvarjajo pogoji za sedobno intenzivno poljedelsko obdelavo in s tem pogoji za porast
produktivnosti dela, pod predpostavko, da se postopno uvaja potrebna mehanizacija in podvzemajo ustrezni agrotehnični ukrepi.
Na spreminjanje socialne strukture prebivalstva pa v znatni meri vpliva
politika ljudskih odborov, ki s podpiranjem razvoja raznih storitvenih dejavnosti zagotavlja zaposlovanje odvečnega poljedelskega prebivalstva tudi v neindustrijskih obratih, kar omogoča večje zadovoljevanje potreb prebivalstva In
s tem zvišanje življenjske ravni.
V preteklost5 so se sicer pojavljali poskusi, da se z raznimi administrativnimi ukrepi zavira spreminjanje socialne strukture. Vendar je jasno, da se v
naših pogojih ocena napredka v gospodarskem razvoju oslanja tudi na to, kako
naglo se spreminja socialna struktura z zaposlovanjem rezervne delovne sile v
nekmetijskih dejavnostih. Hitrejše razvijanje prav teh dejavnosti pa je osnova
za pospešeni razvoj celotnega gospodarstva in s tem tudi za spreminjanje s
cialne strukture po ekonomski, ne pa po administrativni poti.
S stališča politike zaposlovanja je zato bistvene važnosti, da se delovna si a
po nepotrebnem ne zaposluje tam, kjer za to ni ekonomske utemeljenosti.
Določanje vrednosti dela po objektivnih kriterijih, ki slone na rezultatih
analitičnega ocenjevanja in objektivne kategorizacije delovnih mest, pa .
končno tudi pogoj za to, da se vsakdo zaposli na tistem delovnem mestu, kjer
glede na ugotovljene zahteve najbolj ustreza. Tak način racionalnega zaposlovanja pa preprečuje fluktuacijo delovne sile, ki predstavlja oviro za porast
produktivnosti dela.
Med uspehi, ki so tudi posledica stimulativnega nagrajevanja po učinku, je
tudi vedno večje prizadevanje delovnih kolektivov, da čim racionalnejše organizirajo poslovanje podjetja in se zaradi tega vedno bolj intenzivno poglabljajo
v probleme, ki so bili doslej morda celo preveč zanemarjeni, ker jih delovni
kolektivi niso dovolj neposredno čutili kot ekonomsko aktualne probleme. Med
drugim je prav iz teh razlogov postalo zelo pereče strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje znanja proizvajalcev za potrebe delovnega mesta.
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V teh svojih prizadevanjih gospodarske organizacije vedno bolj terjajo strokovno pomoč raznih zbornic in združenj, zlasti pa raznih zavodov, ki naj nudijo
usluge na področju organizacije in produktivnosti dela. Zlasti bi bila ta pomoč
koristna zato, da bi med množico raznih sistemov nagrajevanja gospodarske
organizacije lahko čimpreje prišle do izčiščenih konceptov pri uvajanju stimulativnih oblik nagrajevanja. Danes pa se lahko še trdi, da ta pomoč še ni dovolj
učinkovita, zato se postavlja zahteva, da se tudi ta vrsta delavnosti teh institucij
prouči, uredi in razvije do primerne stopnje.

C. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
I. Smoter strokovnega izobraževanja
Zvezni družbeni plan za leto 1960 v poglavju »Kadri, zaposlenost in produktivnost dela« med drugim predvideva ukrepe za zboljšanje strokovnega znanja
zaposlenih kadrov, da bi se povečala proizvodnja in produktivnost dela. V tem
cilju nalaga gospodarskim organizacijam in njihovim združenjem, da svojo dejavnost usmerijo v pravcu strokovnega usposabljanja delavcev. Prav tako družbeni plan LR Slovenije za leto 1960 v poglavju »Zaposlenost in delovna storilnost« postavlja nalogo, da je treba ob omenjevanju naraščanja številla zaposlenih povečati delovno storilnost. Družbeni plan med ukrepi, ki naj služijo
povečanju delovne storilnosti, našteva tudi skrb za načrtno prilagajanje strokovne usposobljenosti delavcev potrebam delovnih mest, pri čemer naj odigrajo zlasti pomembno vlogo centri za strokovno usposabljanje delavcev.
Izvrši svet LS LRS je preko svojih odborov: Odbora za gospodarstvo ter
Odbora za splošna in upravna vprašanja že lani zlasti pa letos po sprejemu
družbenega plana razpravljal o izvedbi postavljenih nalog in v zvezi s tem sprejel sklepe za realizacijo postavljenih ciljev. Posebna pozornost je bila tem predlogom posvečena na XVI. plenarni seji Glavnega odbora SZDL Slovenije ter
na II. plenumu Republiškega sveta Zveze sindikatov za Slovenijo.
II. penum Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije pa je izrazil
soglasje s stališči, ki so bila obravnavana na prej imenovanem plenumu Republiškega sveta Zveze sindikatov, in sicer da se moramo odločno zavzeti za
hitrejše reševanje problemov strokovnega usposabljanja.
Danes je vse naše gospodarstvo v nenehnem razvoju. Podjetja uvajajo nova
proizvodna sredstva in nove proizvodne postopke. Vedno več podjetij organizira svojo proizvodnjo na sodoben način. Podjetja s posamično prizvodnjo prehajajo v serijsko, množično proizvodnjo. Na dnevnem redu je vprašanje avtomatizacije in specializacije ter proizvodnega sodelovanja med podjetji, ki služi
povečavanju proizvodnje. Značilno za sedanje naše gospodarstvo je, da proizvodnja vedno bolj opušča obrtniški ter postopoma raste industrijski način dela.
Iz tega izvira vedno večja notranja delitev dela. To pa zahteva, da je znanje
delavca specializirano in prilagojeno najrazličnejšim in mnogoštevilnim delovnim operacijam, ki jih mora dobro obvladati. Novi stroji, novi tehnološki procesi zahtevajo, da je profil — strokovno znanje delavca — drugačen, kakor je
v obrtniški proizvodnji. Zato je nujno potrebno, da se v proizvodnji obrtniško
izučeni kadri nadomeste s specializiranimi delavci, ki jih morajo podjetja sama

Priloge

^р

usposobili v čim krajšem času ter ceneje in ustrezno potrebam svojega proizvodnega postopka.
Istemu cilju kakor strokovno usposabljanje služi tudi nagrajevanje po delovnem učinku. Ce naj bo nagrajevanje po delu čim bolj učinkovito, mora biti
delavec čim boljše usposobljen za večje delovne uspehe. Iz tega izhaja, da nagrajevanje po delu zahteva tudi ustrezno usposabljanje delavca za delo na delovnem mestu oziroma stalno izpopolnjevanje njegovega znanja.
Ce pravim, da potrebuje danes delovno mesto za čim večji delovni uspeh
in zaslužek delavca čim večjo specializacijo in ožje znanje, pa seveda ne mislimo,
da to velja za vsa delovna mesta in vse kadre v proizvodnji, vendar pa se ta
ugotovitev nanaša na večino delovnih mest, ker to terja vedno večjo notranjo
delitev dela.
Za vzgojo strokovnih kadrov, bodisi da se vrši po šolskem ali izvenšolskem
sistemu, bi moral biti enoten sistem izobraževanja in to od delavca, ki se
usposablja za delovno mesto preko srednjih in višjih strokovnih šol in vse do
univerzitetnega šolanja. Zaradi tega bi bilo docela napačno dajati prednost
temu ali onemu sistemu oziroma šolski sistem celo podcenjevati.
Potrebe po strokovnih kadrih izredno hitro rastejo tako, da jih po šolskem
sistemu ne moremo več dohajati. Razen tega notranja delitev dela v industrijski
proizvodnji zahteva veliko število delavcev, ki so specializirani za določena delovna mesta in ki se jih zaradi velike specializacije in specifikacije niti ne da
usposobiti v šolah. Končno pa je tudi po šolskem sistemu usposobljenim kadrom
potrebna adaptacija za delovno mesto.
II. Ocena sedanjega stanja izobraževanja strokovnih kadrov
Bistvena hiba v sedanjem sistemu strokovnega izobraževanja je v tem, da
še ni v skladu z razvojem našega gospodarstva, da ne gre vzporedno in ni povezano z dinamiko proizvodnje. To ne velja samo za izobraževanje v strokovnih
šolah, temveč tudi za izvenšolske oblike izobraževanja.
Seveda vzrok tega razkoraka ne moremo iskati le v subjektivnih činiteljih,
temveč predvsem in v glavnem v tem. da je sedanja stopnja izobraževanja posledica dosedanje stopnje proizvajalnih sil. Zato se je doslej smatralo, da je
glavni nosilec proizvodnje obrtno kvalificiran delavec, ki mora obvladati cim
več ali celo vse faze proizvodnjega procesa (od surovine do gotovega izdelka).
Od tod izvira okolnost, da so tudi tkzv. strokovno teoretični deli učnih in izpitnih programov na vajenski šolah kot tudi za kandidate, ki so se priučevah na
delovnih mestih, zelo obširni in raztegnjeni in dajo preveč poudarka predmetom
splošne izobrazbe.
Priučevanje na delovnem mestu kot ena od oblik strokovnega izobraževanja
večinoma še ni organizirano in sistematično. V glavnem je usmerjeno na pridobivanje kvalifikacij, zaradi česar se zanemarja pridobivanje znanja za potrebe
delovnega mesta.
Po podatkih Zavoda LRS za statistiko, ki zbira podatke o izpitih, jo v letu
1959 opravilo izpite za
MoSklh
Žensk
Skupaj
kvalifikacijo
5724 '
1520
7244
visoko kvalifikacijo
1967
207
2174
skupno tedaj
7G91
1727
9418
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V strokovnem izobraževanju igrajo namreč pomembno vlogo stopnje kvalifikacijo in to:
a) za delavce v industriji, rudarstvu, gradbeništvu, gozdarstvu, kmetijstvu,
trgovini in gostinstvu: nekvalificiran, polkvalificiran, kvalificiran in visokokvalificiran;
b) za uslužbence v vseh panogah: pomožni uslužbenec, nižji strokovni,
srednji strokovni, višji strokovni in visoki strokovni uslužbenec.
Bistvo teh stopenj kvalifikacije je v tem:
1. da so te stopnje postavljene administrativno, to je predpisane in urejevane
v zakonu, uredbi, pravilniku ali navodilu. Omenjene kvalifikacijsko stopnje za
delavce je uvedla uredba o plačevanju delavcev iz leta 1945, za uslužbence pa
navodilo za izdelavo tarifnih pravilnikov iz leta 1952. Predpisi o strokovnih
šolah poznajo stopnje šol, ki dajejo obsolventom stopnjo kvalificiranega ali visokokvalificiranega strokovnega uslužbenca (slično kakor to velja za uslužbence
javne uprave). 2e samo spričevalo, da je nekdo dokončal to ali ono šolo, jim
torej avtomatično zagotavlja stopnjo strokovnosti. Zato absolventi šol in tisti,
ki so opravili izpite za kvalificiranega ali visokokvalificiranega delavca menijo,
da imajo pravico do takega položaja oziroma do delovnega mesta v proizvodnji,
ki ustreza spričevalu ali pa vsaj do višjega osebnega dohodka zaradi takega
spričevala ozirevma izpila, čeprav opravljajo isto delo kot pred izpitem. Tako
nastaja razkorak med stopnjo strokovnosti, ki jo dajo formalno neka oblika
izobraževanja, in tisto, ki jo dejansko zahteva proizvodni proces;
2. da mora delavec za pridobitev dokumenta o stopnji kvalifikacije pri izpitu obvladati snov, predvideno v izpitnem programu. Ta program pa se ne da
sestaviti tako, da bi bila v njem zajeta snov odraz zahtev strokovnosti na delovnem mestu, -hkrati pa ustreza vsem stopnjam kvalifikacije. Zaradi obstoja
teh stopenj kvalifikacije je treba program za posamezne poklice prilagajati
lem stopnjam v posameznem poklicu. Zaradi tega je potrebno enotno strokovno
znanje, ki ga zahteva delovno mesto oziroma poklic, umetno-administrativno
razbijati v tri dele: znanje zahtevano za polkvalifikacijo, za kvalifikacijo in za
visoko kvalifikacijo ali dajati v programu zahteve po takem znanju, ki ga
delavec na delovnem mestu ne rabi, ali pa za vse tri stopnje zahtevati isto
znanje, ki ga zahteva delovno mesto, s čimer postane izpit gola formalnost, ki
služi samo temu, da se delavcu lahko izda dokument o višji stopnji;
3. da so administrativno in unificirano postavljeni način in pogoji za pridobitev kvalifikacijskih stopenj. Za delavce, ki se usposabljajo s praktičnim
delom, priučevanjem, je določeno, da smejo šele po 5 letih praktičnega dela biti
pripuščeni k izpitu za kvalificiranega delavca. Administrativno je postavljeno,
da delavec, ki opravi tak izpit, postane kvalificiran, medtem ko se delavcu, ki
takega izpita nima, ne priznava kvalifikacija, čeprav svoje delo uspešno opravlja
ali celo boljše kakor delavec z izpitom. Obratno pa nas izkušnje učijo, da je
doba potrebna za usposobitev v nekem poklicu oziroma za neko delovno mesto
v različnih poklicih in za različna delovna mesta različna;
4. da te stopnje kvalifikacije ne zajemajo vseh delovnih mest. Stopnjo kvalifikacije ali visoke kvalifikacije namreč delavec lahko doseže samo v tistih
dejavnostih, ki so uradno priznane za poklic (nomenklatura poklicev). Zaradi
tega delavci kakor tudi podjetja streme za tem, da delavci dosežejo stopnjo
kvalifikacije v poklicih, kjer je možno dobiti to stopnjo, dasi dejansko opravljajo
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delo, ki nima nobene ali le zelo rahlo zvezo z znanjem poklica, za katerega
dela izpit. Zato nastanejo razne umetne konstrukcije in izmišljene zaposlitve,
ki naj prikažejo izpolnitev pogoja za pripustitev k izpitu za dosego kvalifikacije
v priznanih poklicih. Razen tega pa delavci zahtevajo naj se prizna kot poklic,
v katerem bodo lahko dosegli kvalifikacijo, delovna mesta, ki jih dejansko
opravljajo;
5. da so administrativno predpisane koristi oziroma pravice, ki so odvisne
od teh stopenj. Tako so še danes plače, pokojnine in invalidnine delavcev oziroma uslužbencev na eni strani, ter minimalni osebni dohodek kot instrument
delitve dohodka, višina dnevnic in terenskih dodatkov, ki jih podjetje lahko
vnaša v materialne stroške, na drugi strani, odvisni od stopnje kvalifikacije. Po
zveznih predpisih trgovinske in gostinske gospodarske organizacije ne morejo
zaposlovati na delovna mesta, kjer se zahteva kvalificiran ali visokokvalificiran
delavec, delavcev, ki nimajo po predpisih priznane te stopnje kvalifikacije.
V predpisih postavljene koristi oziroma pravice stimulirajo in silijo
— delavce, da se izobražujejo in pripravljajo za dosego čim višjo od teh
stopenj kvalifikacije in
— podjetja, da svojo dejavnost pri izobraževanju delavcev usmerjajo v
pravcu dobivanja čim višje stopnje kvalifikacije, ker je cd tega odvisna količina minimalnega osebnega dohodka kot finančnega instrumenta za delitev
dohodka.
Ker pa je znanje, ki je predpisano za dosego teh stopenj kvalifikacije v
razkoraku z znanjem, ki ga delavec dejansko rabi na delovnem mestu, so tako
dobljene kvalifikacije le formalne in premalo koristne za praktično delo delavca, ki je tako stopnjo kvalifikacije dosegel. Temu primerno gospodarske organizacije svoje stvarno stenje in potrebe po strokovnih kadrih prikazujejo skozi
prizmo administrativno postavljenih stopenj kvalifikacije, namesto da bi svoje
potrebe planirale ustrezno znanju, ki je potrebno za opravljanje dela na določenih delovnih mestih.
Nadaljnja slabost našega strokovnega izobraževanja je v tem, da proizvodno
delo nima teoretičnemu delu enakovrednega mesta. Obstoje sicer šolske delavnico, ki pa so bolj sredstvo za razumevanje teorije, in zato ne morejo povsem
nadomestiti proizvodnega dela. Počitniške prakse v podjetjih so nesistematične
in neorganizirane in često služijo bolj kot vir za pridobivanje dohodkov kakor
cilju izobraževanja. Praktično delo vajencev v delavnicah je nenačrtno in prilagojeno potrebam delavnic po delovni sili, ne pa izobraževanju. Isto velja za
usposabljanje s priučevanjem.
Zaradi tega se pojavlja nujna potreba, da se uvede praktično delo v proizvodnji kot sestavni del usposabljanja, ker je delo v sami proizvodnji eden
najbolj dragocenih činiteljev strokovnega izobraževanja.
Kar zadeva strokovne kadre, ki se izobražujejo v rednem šolskem sistemu
na vajenskih šolah in šolah s praktičnim poukom, je bilo po podatkih sekretariata Sveta za šolstvo LRS v šolskem letu 1959 60 zajetih učencev:
v vajenskih šolah
v šolah s praktičnim poukom

....

skupaj

1(' ^98
6 1C3

... 23 161
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Letni povprečni dotok kvalificiranih delavcev s teh šol pa je naslednji:
z vajenskih šol
s šol s praktičnim poukom

4G0r)
1900
skupaj

.

.

.

6500

Osnovne slabosti izobraževanja strokovnih kadrov v rednih šolah za kvalificirane delavce so naslednje:
— Razmerje med strokovnimi in splošnoizobraževalnimi predmeti ni ustrezno, zlasti ne na vajenskih šolah, kjer zavzemajo strokovni predmeti povprečno
60 %, sploanoizobraževalni pa 40 % učnih ur. Se najboljše je to razmerje na
industrijskih šolah 80 Vo : 20 %.
— Učni programi na vajenskih šolah so preveč splošni in premalo specializirani, kar ima za posledico slabo pripravljenost absolventov za delovno mesto.
Zlasti velja to za vajenske šole mešanih strok.
— Vajenske šole pripravljajo 58 % učencev iz obrti za obrtni način proizvodnje, le 28 0/o učencev iz industrijskih podjetij in 14 "/o učencev iz trgovinskih
in gostinskih podjetij. Glede na potrebe kvalificiranih delavcev za industrijski
način proizvodnje bi bilo treba ta odnos izboljšati.
— Doba trajanja vajenskih šol in šol s praktičnim poukom je administrativno unificirana in znaša 3 leta z redkimi izjemami za nekatere poklice, kjer
znaša 2 leti. Učno dobo bi bilo treba diferencirati glede na zahtevnost učnega
programa za posamezne profile kvalificiranih delavcev.
— Razen pri industrijskih šolah je povezava in sodelovanje med šolami in
ustreznimi gospodarskimi organizacijami šibko. Gospodarske organizacije bi morale imeti več pristojnosti glede določanja učnih načrtov, organizacije pouka,
praktičnega dela, oskrbe kadrov itd. ter večjo možnost sodelovanja v organih
upravljanja.
Kako naj se v reformi strokovnega šolstva na vseh stopnjah — od vajenskih
do visokih šol — te slabosti odpravijo, bo dala smernice resolucija Zvezne
ljudske skupšine o izobraževanju strokovnih kadrov, ki bo na dnevnem redu
na enem prihodnjih zasedanj. Realizacija teh smernic v LR Sloveniji pa bo
zahtevala posebne razprave.
Ne glede na resolucijo pa je treba začeti s takojšnjo intenzivno akcijo za
izobraževanje strokovnih kadrov na delovnem mestu in samo na reševanje te
problematike se nanaša nadaljnje besedilo. Da je tej vrsti izobraževanja treba
posvetiti posebno pozornost, nam govore že statistični podatki. Preko izobraževanja na delovnem mestu smo dobili v letu 1959 9418 strokovnih kadrov, preko
rednega šolanja pa jih dobivamo 6500.
Ce upoštevamo minimalne zahteve, da bi se moralo na delovnem mestu
strokovno usposobiti vsaj dve tretjini potrebnih novih kadrov, se že ob teh
podatkih odpira problem strokovnega izobraževanja na delovnem mestu z vso
ostrino, da ne govorimo o večji ustreznosti, o večji učinkovitosti in racionalnosti
takega izobraževanja.
Nadaljnji razlog za intenzivni prehod na izobraževanje na delovnem mestu
je tudi v tem, da se izobraževanje v šolskem sistemu omejuje predvsem na
mladino, medtem ko bo izobraževanje na delovnem mestu zajelo v znatnejši
meri tudi odrasle, že zaposlene delavce.
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III. Osnove in pogoji za uvedbo in razvoj sodobnega strokovnega izobraževanja
v gospodarskih organizacijah
Za višjo, smotrnejšo organizacijo proizvodnega procesa je potrebna večja
specializacija strokovnosti. Zalo mora biti strokovno izobraževanje tako, da
upošteva doseženo stopnjo proizvajalnih sil. in težnje nadaljnjega gospodarskega
razvoja (specializacija, avtomatizacija, itd.). Temu cilju pa lahko služi samo
tedaj, če gospodarske organizacije same postanejo glavni in odgovorni nosilec
izobraževalnega dela za potrebe delovnih mest, ki pa mora zajeti ne samo nekatere delavce, temveč vse člane delovnega kolektiva.
Usposabljanje za delovno mesto v podjetju omogoča, da se v strokovno
izobraževanje bolj kot doslej vključuje tudi zaposlene žene — delavke, ker se
to izobraževanje vrši zlasti na delovnem mestu samem oziroma v rednem
delovnem času. Kajti druge oblike izobraževanja ženam niso tako dostopne,
ker jim v naših pogojih opravljanje družinskih (gospodinjskih) poslov še jemlje
čas, da bi se v izven delovnem času posvetile lastnemu strokovnemu usposabljanju.
Izobraževanje delavcev za potrebe določenega podjetja dalje ustvarja med
njima tesnejšo povezanost. Za podjetje narnreč postane taka delovna sila zelo
koristna, delavca pa delo, ki ga dobro obvlada, zadovoljuje in mu preko uspešno
opravljanega dela omogoča boljši zaslužek. Vse to pa vpliva na ustalitev in
s tem zmanjšanje fluktuacije delovne silo.
Proizvodnja raste v toliko, v kolikor uspe vskladiti temeljne činitelje proizvodnje, to je: materialne in človeške. Delavski svet kot najvišji organ upravljanja v gospodarski organizaciji mora torej biti tudi nosilec kadrovske politike.
Gospodarske organizacije morajo uvideti pomen pravilne kadrovske politike za povečanje proizvodnje in delovne storilnosti. Same morajo iskati pola
in načine za zadovoljitev potreb podjetja po kadrih ter ustvarjati najprimernejše ekonomske, delovne in življenjske pogoje delavcev.
Delavski svet pa ne bo mogel voditi dobre kadrovske politike, če ne bo
postavil ustrezne organizacije. Ni važno, kakšen obseg ima in kako se imenuje,
važna je vsebina njenega dela. Nepravilni so poizkusi od zunaj predpisovati
gospodarskim organizacijam obliko, vsebino in ime take organizacijske en0^eTo je stvar odločitve delavskega sveta. Važno je, da se v gospodarski organizaciji
S to problematiko dejansko ukvarjajo in jo rešujejo ter da se posveti vsa skrb
izboru in zaposlitvi kadra, ki se mu poveri proučevati in analizirati to problematiko. V tem pogledu zasledimo danes dve skrajnosti: nekje se precenjuje,
ponekod pa podcenjuje ta dejavnost.
1. Služba izobraževanja
Kadrovska politika podjetja je izhodišče izobraževalne službe v gospodarski
organizaciji. Služba izobraževanja na podlagi smernic in ciljev kadrovske politike delavskega sveta dela na načrtnem prilagajanju strokovne usposobljenosti
kadrov potrebam delovnih mest in stopnji organizacije dela v podjetju. Ta
služba se vrši bodisi v okviru centrov za strokovno usposabljanje v podjetjih
bodisi v drugih oblikah.
Ce so v gospodarski organizaciji podani pogoji za razvitejše oblike izobraževalne službe, se ustanavljajo centri za strokovno usposabljanje, ki imajo po
uredbi o centrih za strokovno izobraževanje delavcev te-le naloge:
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— strokovno izobraževanje delavcev, ki nimajo izobrazbe, potrebne za
določeno delovno mesto;
— prekvalifikacijo delavcev;
— strokovno izpopolnjevanje delavcev zaradi povečanja njihove strokovnosti;
— usposabljanje delavcev za novo načine proizvodnjo in delo na novih
napravah in strojih;
— nuđenje strokovno-teoretičnega znanja, ki je delavcem nujno potrebno
za delo;
— skrb za strokovno izobraževanje in sistematično izpopolnjevanje nameščencev centra;
— sestavlja plane in programe o strokovno-teoreličnih znanjih in praktičnem pouku.
Center v podjetju je nosilec in organizator vse izobrazbo, ki se izvrši v
podjetju, kakor tudi sodelovanja s šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami. Center predvsem sam opravlja praktični pouk v podjetju. Vse ono izobraževanje delavcev podjetja, ki pa ne more opraviti center sam, poveri center
institucijam izven podjetja, katerim postavi podrobno zahtevo o tem, kaj nare le
te institucije (delavska univerza, šola, ljudska tehnika).
Danes vsi že obstoječi centri še ne vrše vseh naštetih nalog, ki so v različnih
centi ih različno zastopane in razvite. Zlasti še ni razvita dejavnost centrov kol
nosilcev in organizatorjev sodelovanja z institucijami.
2. Oblike centrov
Oblika centra naj bo vedno prilagojena razmeram in pogojem, specifični
situaciji in potrebam posamezne gospodarske organizacijo. Zato mora biti oblika
centra plod predhodnih analiz, proučevanja in preizkušnja o tem, katera oblika
je najbolj primerna, učinkovita in uporabna za konkretno podjetje. Izkustva
v enem podjetju lahko pomagajo pri drugem podjetju, ni jih pa mogoče slepo
prenašati, ker tu niso možne šablone ali preprosto kopiranje.
Načeloma naj bi vsako večje podjetje imelo svoj lastni center. Podjetja
ustanavljajo centre praviloma kot svoje organizacijske enote; lahko pa ustanove
centre kot samostojne zavode.
Doslej je na področju LRS 34 centrov kot organizacijskih enot. Ti centri
doslej še niso registrirani, kakor to določa uredba o centrih. 12 od teh centrov
je že prilično razvitih, ostali pa se šele razvijajo, čeprav so že uvedeni. V nekaterih centrih je že razvito uvajanje delavcev, planiranje potreb po izobrazbi
ter sestavljanje učnih načrtov na osnovi teh potreb, vrši se praktični pouk bodisi
v posebni delavnici bodisi neposredno na delovnih mestih, imajo že usposobljene inštruktorje, programe za delovna mesta in pravilnike o organizaciji in
delu centra. V nerazvitih pa se inštruktorji šele usposabljajo za delo v centru,
so šele začeli s planiranjem potreb po izobrazbi in s sestavljanjem učnih programov ter s praktičnim poukom.
V zvezi z delovanjem centrov za strokovno izobraževanje se v nekaterih
podjetjih pojavlja vprašanje združitve industrijske šole in centra v tem smislu,
da se te industrijske šole prenesejo na podjetje, ki jo postavi v okvir centra.
Ker so potrebe pokazale nujnost tesne povezave strokovnega izobraževanja v
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strokovnih šolah ;; usposabljanjem na delovnem mestu, je ta problem aktualen
in bo treba o njem posebej razpravljati.
Ce podjetje zaradi neekonomičnosti iz finančnih ali drugih razlogov ne
more organizirati svojega lastnega centra, se lahko poveže s podjetjem, ki ima
ustrezen center in ki bi tudi zanj opravljal dogovorjene naloge, ali pa se taka
podjetja med seboj povežejo ter ustanove skupen center. Osnovni pogoj pa je,
da ima tak skupen center svoj sedež neposredno v nekem podjetju.
3. Planiranje in programiranje
Po uredbi o centrih za strokovno usposabljanje se strokovno izobraževanje
v centru vrši po ustreznih planih in programih, ki jih izdela center.
Plan potreb po izobrazbi v podjetju (trenutnih in perspektivnih) je delati
vedno iz politike, ki jo zasleduje podjetje kot celota. Kakšna naj bo politika
izobrazbe, določa delavski svet. Ta pa mora vedno izhajati iz zahtev in potreb
proizvodnje.
Predno se planira potreba po izobrazbi za delovno mesto, mora biti utrjena
glavna linija politike izobrazbe v podjetju. Iz nje izhaja, katerim delovnim
mestom je glede na izobrazbo kadrov posvečati posebno pozornost in s tem
delovnim mestom določati vrstni red. po katerem pridejo v poštev zo zadvoljitev
potreb po izobrazbi kadra za ta delovna mesta. Ko se ugotavlja potreba po izobrazbi za delovna mesta, je treba vedeti, kaj podjetje od pcedinih delovnih
mest zahteva. Na tej podlagi postane planiranje izobrazbe realno.
Iz trenutnih in perspektivnih proizvodnih nalog podjetja se ugotovi:
a) koliko ljudi je potrebno izobraziti,
b) kdaj jih je treba izobraziti in
c) za kakšna dela jih je izobraziti.
Podatke o tem dajejo centru posamezni organizacijski sektorji podjetja
(tehnični, komercialni itd.). Na njihovi podlagi center napravi plan izobraževanja, ki obsega
a) potrebe teorije: kakšni seminarji in tečaji, koliko ljudi, vse detajle
(sredstva, materiali, skripta, itd.), predmeti ki naj se posredujejo na seminarjih;
b) potrebe za prakso: koga je izobraziti, za kakšno delo, do katerega roka.
Na podlagi plana izobraževanja opravi center programiranje, to je, spremembo plana izobraževanja v učni načrt; to se pravi, določi in razporedi snovi
za poučevanje, ki ga zahteva neko delovno mesto.
Na tej osnovi pa center ugotovi:
— kaj naj se izobražuje v podjetju: trenutno in perspektivno-teoretično in praktično — vrstni red;
— kaj naj se izobražuje izven podjetja.
Analitična ocena delovnih mest ni pomemben pripomoček samo za postavljanje objektivnih meril nagrajevanja, temveč tudi za postavljanje plana izobraževanja v podjetju. Istočasno pa je ta ocena važna tako za pravilno politiko
zaposlovanja glede na strokovno usposobljenost delavcev kakor tudi za oceno,
katera delovna mesta so primerna za zaposlitev žena in invalidov. S tem pa
analitična ocena pove, katerim delovnim mestom je posvetiti pozornost pri
strokovnem izobraževanju žena in invalidov.
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4. Program trošenja sredstev
Po uredbi o skladih za gospodarske kadre morajo gospodarske organizacije,
zbornice in strokovna združenja
— v začetku leta napraviti prograrn trošenja (uporabe) glede njim odstopljenih 60 % prispevka za gospodarske kadre in predračun dohodkov in izdatkov ter
— na koncu leta zaključni račun.
V programu trošenja prispevka se ugotovi,
— koliko znaša dejanski znesek prispevka,
— koliko in za kakšne namene se bo trošilo v podjetju,
— koliko in za kakšne namene se bo porabilo za izobraževanje, ki ga bodo
opravile druge izobraževalne ustanove za podjetje.
Glavni namen odstopa 60 % prispevka gospodarskim organizacijam je, da
ga uporabijo za tisto izobraževanje, čigar rezultati se bodo v čim krajšem času
pokazali v povečanju delovne storilnosti (predvsem za izobraževanje za delovno
mesto). Iz tega vidika morajo biti napravljeni programi trošenja sredstev ter
predračun dohodkov in izdatkov. To pa bo le tedaj, če bo program trošenja
sredstev temeljil na planu izobraževanja in učnih načrtov podjetja.
V letu 1960 gospodarske organizacije, zbornice in strokovna združenja razpolagajo z veliko vsoto prispevka za kadre. Lani so podjetja razpolagala z
zneskom 612 milijonov dinarjev, letos pa bodo predvidoma že z milijardo in
300 milijonov dinarjev. Ta sredstva so strogo na^nenska.
Po uredbi o skladih za gospodarske kadre gospodarske organizacije, zbornice in strokovna združenja dajejo iz njim odstopljenih 60 % prispevka za
gospodarske kadre sredstva za:
— zidanje, razširitev, opremo in vzdrževanje zavodov za sistematično strokovno izobraževanje kadrov (centrov za strokovno usposabljanje delavcev za
delovno mesto) ter strokovnih šol, če podjetje prevzame nad šolo ustanoviteljske
pravice ali če šola vzgaja kader za podjetje;
— stroške tečajev in seminarjev, ki se organizirajo za sistematično strokovno
izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov, potrebnih ustreznim gospodarskim
organizacijam;
— stroške izobraževanja kadra, ki ga gospodarska organizacija pošlje na
strokovno izobraževanje kam drugam v državi.
Po podatkih, ki jih je zbral Sekretariat IS za delo preko okrajnih organov
za delo, so gospodarske organizacije iz industrije in rudarstva, gozdarstva, gradbeništva ter kmetijstva 40% prispevka za gospodarske kadre, ki jim je bil
odstopljen v letu 1959, porabile takole:
1. usposabljanje, ki so ga opravila
a) podjetja sama
63 790 000 din
b) druge organizacije za podjetja
43 125 000 din
2. za strokovne šole (investicije)
102 386 000 din
3. kot nadomestila ter kot povračila stroškov za osebne
dohodke delavcem v času raznih tečajev ...
4 960 000 din
4. za štipendije
.
.
29 652 000 din
5. za druge namene
25 432 000 din
6. ostalo nepotrošeno
211 355 000 din
Skupno tedaj

480 700 000 din
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V tem niso obsežene trgovinske, gostinske in obrtne zbornice ter udruženja
cestnega prometa, pri katerih se zbirajo ti prispevki od gospodarskih organizacij teh panog.
Taka uporaba prispevka (točka 3—4) oziroma toliko nepotrošenih sredstev
kaže na to, da gospodarske organizacije lani niso bile pripravljene oziroma niso
imele urejenih predhodnih priprav za smotrno trošenje teh sredstev. Istočasno
pa nam ti podatki kažejo, da so gospodarske organizacije precejšen del tega
prispevka odstopile za strokovne šole (točka 2).
Do take uporabe odstopljenega prispevka za gospodarske kadre je prišlo
tudi zato, ker besedilo uredbe o skladih za kadre omogoča, da gospodarske organizacije različno razlagajo zgoraj citirane določbe, ki predpisujejo namene, za
katere se ti prispevki lahko trosijo.
Glede na vse to je Glavna centrala Narodne banke FLRJ opozorila vse
svoje podružnice (okrožnica 26. XII. 1959) na pojasnilo Državnega sekretariata
za finance FLRJ, dano v soglasju s Sekretariatom Zveznega izvršnega sveta za
prosveto in kulturo ter delo. Po tem pojasnilu se iz prispevka za gospodarske
kadre ne morejo plačevati štipendije učencem srednjih šol in fakultet niti ne
plače, potni stroški ali kakršne koli dajatve za osebno vzdrževanje oseb, poslanih na strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.

5. Učni kader
»
Kakovost izobraževanja je odvisna v prvi vrsti od znanja tistih, ki izobražujejo. Zaradi tega je treba v podjetju posvetiti največjo pozornost in skrbnost
izbiri, usposobitvi, racionalni zaposlitvi in nagrajevanju tega kadra.
Za uspešno delo vsakega centra so potrebne posebej v ta namen usposobljene osebe, ki se rekrutirajo iz ljudi v podjetju:
a) Sem spadajo predvsem osebe, ki so usposobljene za organizacijo izobraževalne službe v podjetjih.
Izbiri teh organizatorjev — inštruktorjev doslej vse gospodarske organizacije niso posvečale zahtevane pozornosti. Tako je Republiški zavod za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu doslej usposobil že okoli 165 oseb
za te naloge. Izkušnje pa kažejo, da od teh oseb niti polovica aktivno ne dela na
izobraževalnem področju, dočim ostali opravljajo druge posle. Do toga je prišlo
deloma zato, ker nekatera vodstva podjetij, ki so investirala velika sredstva
za usposobitev teh oseb, niso uvidela svoje odgovornosti in važnosti strokovnega
izobraževanja v podjetjih in so jih kot dobre organizatorje zaposlila pri drugih
delih.
Prav tako mnoga podjetja teh oseb niso nagrajevala dovolj stimulativno,
ker se je pač to delo smatralo kot manjvredno administrativno delo. Ce vodilni
kader podjetja tem osebam ne nudi aktivne pomoči, je služba izobraževanja
v podjetju neučinkovita.
b) Pri posredovanju praktičnega znanja imajo centri inštruktorje za praktični pouk. To so tisti najboljši strokovni delavci in uslužbenci zaposleni v podjetju, ki dobro obvladajo svoje delo (zlasti praktično), in se jim poleg opravljanja dela na njihovem rednem delovnem mestu poveri tudi naloga, da prak-
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tično poučujejo in privajajo druge za čimbolj uspešno opravljanje strokovnega
dela na delovnem mestu.
Ta kader je silno pomemben činitelj v izobraževanju v podjetju. Toda
gospodarske organizacije izbiri, usposobitvi in zaposlitvi tega kadra še ne
posvečajo ustrezne pozornosti.
c) Inštruktorji za poklice. To so tisti, ki dobro obvladajo
(teoretično in praktično strokovno) določen poklic, obenem pa so sposobni to
svoje poklicno znanje prenašati na druge. Inštruktorji za poklic se običajno
v glavnem ali pa celo izključno ukvarjajo s tem. Ti inštruktorji torej usposabljajo delavca za celoten poklic (n. pr. za zidarja, štukaterja. mizarja, itd.),
dočim inštruktorji praktičnega pouka poučujejo delavce v obvladovanju posameznih operacij (za specializirana dela).
d) Poleg teh pa je v podjetju izkoristiti vse, ki kakorkoli lahko pomagajo
pri izvedbi plana izobrazbe podjetja. Tu mislimo zlasti na inženirje, tehnike,
komercialiste in druge zaposlene v podjetju, ki lahko posredujejo^ teoretična in
družbeno-ekonomska znanja, predvidena v programu podjetja o izobraževanju.

6. Porazdelitev dela

in koordinacija

Z izobraževanjem kadrov se ukvajajo različne in številne institucije: šole.
delavske univerze, društva, zavodi itd.
Čeprav je izobraževanje v podjetju težišče in mora vse izobraževanje izhajati iz potreb gospodarskih organizacij, vendar ne bo mogoče v podjetju opraviti
vsega izobraževalnega dela.
Glede na to je nujno potrebno, da gospodarske organizacije svojo dejavnost
na izobraževalnem področju povežejo z izobraževalno dejavnostjo izobraževalnih institucij izven podjetja.
Podlaga za to povezavo je plan izobraževanja v podjetju. Na osnovi tega
plana podjetje ugotovi,
a) kaj more podjetje napraviti z lastnimi silami (inštruktorji in drugimi
svojimi delavci oziroma uslužbenci). Izključno z lastnimi silami mora podjetje
dati svojim delavcem praktično znanje, ker je to možno dobiti samo na delovnem
mestu v podjetju (pri samem stroju itd.).
V zvezi z izobraževalnim delom centra je poudariti, da je glavna naloga
centra usposabljati svoje delavce za potrebe delovnega mesta, ne pa za pridobivanje nekih formalnih kvalifikacij, ker je glavna naloga organiziranega
izobraževanja v podjetju povečanje produktivnosti. Edino v ta namen je podjetju odstopljeno 60 "/o prispevka za kadre.
b) kaj podjetje ne more z lastnimi silami. To izobraževalno delo podjetje
poveri — naroči izobraževalnim institucijam izven podjetja, kakor so razne šole.
delavske univerze, ljudska tehnika, društvo inženirjev in tehnikov, okrajni in
občinski prosvetni organi, zavodi o delavskem in družbenem upravljanju, združenja, zbornice itd. Tu pridejo v poštev zlasti
— družbeno-ekonomsko znanje,
— splošno znanje (slovenščina, računstvo itd.),
— teorija poklica oziroma stroke.
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V drugem primeru podjetje nastopa kot naročnik usluge, ki jo napravi
izobraževalna ustanova izven podjetja. Kot tako podjetje lahko zahteva od teh
izobraževalnih institucij, naj za določene kategorije zanj izdelajo učne načrte
in to tudi izvedejo.
Akcija za ustvarjanje mreže centrov za strokovno usposabljanje delavcev
za delovno mesto narekuje, da se pri tem angažirajo predvsem Zavod za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu LRS ter podobni zavodi, ki delujejo na področju nekaterih okrajev in ki vključujejo tudi instruktorsko službo
za gospodarske organizacije.
Ker so to zavodi, katerih glavna naloga je dajati strokovno pomoč in
nasvete gospodarskim organizacijam na področju produktivnosti in strokovnega
usposabljanja delavcev za delovno mesto v podjetjih, naj bi ti zavodi neposredno
(operativno) pomagali gospodarskim organizacijam postavljati organizacijo
strokovnega izobraževanja v podjetjih, zlasti pa planiranje izobraževanja,
sestavljanja učnih načrtov, izbor in pomoč pri usposabljanju inštruktorjev za
praktični pouk ter pomoč pri izdelovanju elaboratov, to je predlogov o tem,
kakšne oblike naj ima izobraževalna služba v podjetju ter pravilnik o delu centra
v podjetju. Zavod za proučevanje organizacije dela in varnosti pri delu LRS pa
naj bi razen tega izobraževal organizatorje - inštruktorje za gospodarske organizacije in okrajne zavode.
Zaradi tega je potrebno, da okrajni zavodi vzpostavijo instruktorsko službo,
kolikor je še niso, in podpro akcijo za ustanavljanje mreže centrov za strokovno
usposabljanje delavcev za delovno mesto v podjetjih. V okrajih, kjer teh zavodov
še ni, jih je treba čimprej postaviti. Kolikor so se zaradi tega, ker teh okrajnih
zavodov doslej še ni bilo, s to instruktorsko službo ukvarjale okrajne delavske
univerze ali splošno izobraževalni zavod, bi bilo v interesu enotnosti povezovanja in načina izobraževanja za delovno mesto, da instruktorsko službo za
gospodarske organizacije čimprej prevzamejo okrajni zavodi.
Na ta način se bo najlaže dosegla enotnost pri postavljanju in izvajanju
načel enotnega izobraževanja delavcev za delovno mesto, kar je nujno potrebno
glede na važnost in učinkovitost tega sistema izobraževanja.
Pregled
Dlevila zaposlenih, katerim se osebni dohodki obračunavajo po merilih tlela
Šifre in nazivi strok in panoR

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
13'

EIcktrocnergija . .
Premogovništvo . .
Proizvodnja nafte .
Crna metalurgija . .
Barvasta metalurgija
Industrija nekovin .
Kovinska industrija
Ladjedelništvo . . .
Elektroindustrija . .
Komična industrija .

•/i oseb na merilih dela

Gosp.
org.
19:9

Zaposleno
osebe
1959

10311

1959

Indeks
59/58

22
14
1
3
7
17
03
1
11
24

3 320
14 098
1036
П 426
8 511
6 463
28 698
350
9 758
4 358

48,11
48.00
38.03
75,46
59,87
53.98
59.87
69,89
55,03
58,05

50,39
52,89
49,23
85,02
75,80
68,11
76,78
70,00
54,74
79,55

104,73
100 82
129.45
112,66
126,60
126,17
128,24
100,15
99,38
137,03
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Sifrc In nazivi strok in panog

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

1
2
3
4
5
61-3
64
65
7

^

Gradbeni material
Lesna industrija
Lesovina, celuloza, papir
Tekstilna industrija
Usnje in obutev
Industrija gume
Živilska industrija
Grafična industrija
Tobačna industrija
Filmska industrija

Zaposleno
osebje
1939

42
59
11
64
25
1
40
14
1
3

4 913
19 228
3497
29 512
8 323
i 008
6 588
2 508
704
213

65,09
53,62
68,57
66,70
73,53
100,00
46,85
67,86
85,55

81,90
78,95
83,93
80,15
85,39
100.00
69,66
77,83
92,33
11,74

125.82
145,37
122.40
120,16
116,12
100.00
148,68
114,69
107.92

423
58
17
74
49
494
8
2
141
9

164512
6 708
7 707
27 298
12415
24 477
627
236
11298
1 726

61,21
05,61
58,44
48.14
3892
8,64
11,79
45,63
21,07

74,29
80,52
69 25
66,47
40,56
81,65
100,00
96,19
73,67
34,07

121,36
122,72
118.49
138.07
119.63
945,02
—
815.86
161.45
161,69

1274

257 005

52,95

72,62

137,14

.
...

Industrija in rudarstvo ....
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Notranja in zunanja trgovina . .
Gostinstvo
Turizem
.
Obrt
Komunalna dejavnost
Skupaj

.

,

.

% oseb na merilih dela

Gosp.
org.
1959

1959

Indeks
59/58

Podatki Sekretariata IS za delo iz pripravljalnih postopkov za sprejem tarifnih
pravilnikov v letu 1959.

Pregled
K.banja levila dejansko opravljenih delovnih ur, nadurnesa dela, dela po normah
iii akordih ter izpolnjevanja norm v industriji in rudarstvu za leto 1959 (1958 =■ 100)
Dej.- nsko
opravijene
uro
Šifra
stroke

•
111
112
113
114
115
116
117
119
120

gosp.
organizacije

1

27
14
1
3
7
17
60
10
24

milijoni
z eno
dcei-

Indeks

Delo po normah
in akordih

Nad ure

','» nadur
od vseh
dcan.

Indeks

•/• ur po
norm: h

Indeks

Izpoln e vanje
norm

•/•

Indeks

tnalko

1959
19:o

2

3

4

S

6

7

8

9

10,3
31,1
2,1
25.3
18.0
13,7
61,0
20,4
11,7

105.9
993
97,7
101,1
125,1
105,7
101.0
113,3
127,0

6,4
8,4
2,4
7,7
3,3
4,3
5,1
3,8
5,6

116,4
131,3
171,4
114,9
106,5
119,4
134,2
165,2
103,7

4,1
51,0
11.5
72.2
65,0
52,9
49,9
40,0
41,1

157,7
108.1
77,2
99,3
112,5
107,3
105,3
100,1
101,7

120,5
118,6
110,0
130,0
117,4
124,8
119,4.
127,3
120,5

99.4
97.9
96.0
104.2
101.4
103,1
101,2
102.3
100.6

ur

1959
1958

od dej.
oprav.

1959
1938

izpolnitve

1959
1958
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Šifra
stroke

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Zajete
Kosp.
organizacije

Dejansko
opravljene
ure

Nadure

% nadur
od vseh
dejan.

milijoni
z eno
declmalko

Indeks

41
61
11
66
25
1
38
13
1
3

10,9
42,1
7,9
03,1
18,0
2,1
11,2
5,4
1,4
0,4

96,9
106,5
103,0
103,0
103,3
103,4
42,4
95,1
97,3
103,3

4,5
2.7
6,5
2,3
2,5
2,5
6,0
5,5
0,5
9,5

118,4
142,1
103,2
170,9
138,9
131,6
122,4
117.0
83,3
128,4

423

356,0

104,3

4,5

128,6

1959
1953

Indeks
1959
1958

Delo po normah
in akordih
% ur po
normah
in

Indeks

Izpolnjevanje
norm

%

Indeks

1959
1958

izpolnitve

1959
1958

51,1
59,1
61,6
54,2
61,6
01,6
51,8
55,8
44,0
1,5

102,6
109,9
100,5
104,4
103.0
98.1
185,7
97,7
80,0
150,0

119,0
114,4
119,4
110,1
117.1
126,9
112,0
113,0
112,7
151,0

100,5
99,3
100.2
99,6
100,4
104,4
98.3
101,8
98,8

52,6

105,6

118.1

100,7

od dej.
oprav.

_

Podatki sekretariata IS za delo po poročilih o osebnih dohodkih in izpolnitvi

Pregled
izplsčr.nih čistih osebnih dohodkov v industriji in rudarstvu za leto 1959 (1958 = 100)
Izplačani cisti osebni dohodek
Šifre
stroke

milijoni din
7. eno dec.

111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Povprečno mesečno na
enega zaposlenega

Skupaj
Indeks
1959
1958

din

21868
21 090
15 018
23 005
20 403
16711
18 731
18 535

5 102,0
1 594.0
231,0
951,9
504,2
107,3
38,8

129.8
113.3
102,2
120,7
135.3
121,2
123,5
130.7
154.9
111.1
125,1
125,2
117,9
121,1
122,6
137,8
110.5
98.2
123,6

19
14
14
19
14
15
19
16
16
12
18

34 524,0

123,8

1 167,fi
3 592,3
171,3
3 124,4
2 047,0
■1252,2
6 213,9
2 100,1
1 210,8
874.5
3 305,0
813,7

'

Povprečno za dejansko
opravljeno delovno uro^
Indeks
1959
1938

Indeks
1959
1958

317
805
338
407
291
787
581
008
981
781
790

122,8
116,3
104,3
125,6
119,8
115,0
124,0
122,1
121,4
114.5
118,2
120.9
114,2
117,5
120,0
122,0
114,3
101,3
121,4

82,1
91,7
08,8
92,0
83,5
73,8
79,5
70,2
79,0
06,9
65,4
77,5
62,9
68,4
78,4
69,4
73,0
67,6
85,2

124 8
115,9
111,9
123,8
120.3
118,6
120,1
117,0
123,4
118,6
118,1
121,3
117,1
111.8
110,0
122,0
118,3
115,6
119.3

17 058

119,2

75.2

118,8

Podatki Sekretariata IS za delo po poročilih o osebnih dohodkih in izpolnitvi
norm.
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Pregled
podatkov o produktivnosti dela in zaposlenosti v industriji in rudarstvu za leto 1959

Sil'rc In nazivi Industrijskih strok

Indeks
fizičnega
obsega
proizvodnje
1959
1938

Indeks
zaposle-

1

B

111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
120
127
128
129

Elcktrocnergija
Premog
Nafta
Crna metalurgija
Barvna metalurgija
Nekovine
Kovinska
Elektroindustrija
Kemična
Gradbeni material
Lesna
Papirna
Tekstilna
Usnje in obu'.ev
Gumarska
Živilska

1

Povprečno Stcv.
zaposlenih
1959

1959
1958

Indeks
produktivnosti
1 : 2

skupaj

•/. žensk

2

3

4

S

Tobačna

97
109
80
105
103
102
130
126
114
112
120
106
106
112
105
108
117
100

102,2
97,7
93,4
101,0
98,9
105,2
107,3
105,9
107,7
100,9
104,4
104,1 .
103,3
103,7
102,3
102,0
108.1
98,2

94,8
111,5
81,3
104,0
104,1
97,0
123,0
119,0
105,8
111,0
114,9
101,3
102,6
100,0
102 0
10" 9
108 2
101,3

5 186
14 215
981
11 112
7 569
6 999
34 545
9 14Г.
5 410
5 743
20 927
4 842
31 790
8 988
1026
7 301
2 245
716

13,5
7,3
6,1
13,6
10,3
35,6
25,1
44,3
37,5
25.0
37,5
354
71,9
45,3
33,1
47,6
47,2
60,2

Skupaj ind. in rud.

111T4

103,7

107,4

178 743

36.2

Grafična

Podatki zavoda za statistiko (stolpci 1 do 3) in Zavoc a za socialno zavaroval V
(stolpca 4 in 5).

Pregled
števila brezposelnih oseb po kvalifikacijah v letih 1957, 1958 in 1959
Delavci
Oznaka

skupaj
1957

1958

abs.

%

od tega abs.
»/o
žensk
abs.
skupaj
od tega
žensk
skupaj

1959

Skupaj

od toga
žensk

a'->s.
"/o

abs.
abs.
"/o

8208
100 0
5917
100,0
8332
100,0
6440
100 0
9350
100.0
7220
100,0

Uslužbenci

VI< in K

PK in NK

vs. ss
in NS

pomož.

1185
14,4
518
8,8
978
11,7
456
7,1
1164
12,5
518
7,3

5806
70 8
4^85
79,2
0390
76,7
5302
83,2
7213
77,1
6074
84,2

238
2,ti
143
2,4
238
2,9
142
2,2
278
3.0
179
2,5

188
2,3
117
2,0
131
1,6
82
1.3
149
1,6
110
1,5

Mladina
za u k

791
96
454
7.6
595
7,1
398
62

549
58
339
4,5
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Pregled
gibanja števila brezposelnih oseb in prometa v posredovalnicah za delo
v letih 1957, 1958 in 1959
Oznaka

1957

1958

1959

Skupaj
od tega
žensk
Skupaj
od tega
žensk
Skupaj
od tega
žensk

abs.

%

abs.
»/o

obs.
"/o

Prijavljeni
za zaposlitev

Vključeni
v delo

71285
29 350
41,2
83 503
32fi97
39,2
103 514
37 890
36,6

63 694
23 384

36,7
75 214
26 318
35,0
93 248
30 090
32,3

Vključeni
v prvo
zaposlitev

Brezposelnost
v povprečju

20 198
9 513
47,1

8208
5917
72,1
8332
6440
77,3
9350
72',0
77,2

Podatki Republiške uprave za posredovanje dela — evidenca o vključitvi oseb
v prvo zaposlitev je bila uvedena z letom 1959.

DODATEK
k III. poglavju poročila
Podatki iz zaključnih računov gospodarskih organizacij za leto 1959 potrjujejo trditve o pozitivnih rezultatih vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, ki so jih že pokazale analize
polletnih in devetrnesečnih periodičnih obračunov. To dokazujeta:
a) primerjava rezultatov, ki so jih gospodarske organizacije dosegle v letu
1959 napram uspehom, predvidenim v pripravljalnih postopkih in
b) primerjava realizacije po zaključnem računu za leto 1959 napram realizaciji po zaključnem računu za leto 1958.
Ad a) Doseženi rezultati v letu 1959 so znatno boljši od uspehov, kakršne
so gospodarske organizacije predvidele v svojih pripravljalnih postopkih, kar
kaže naslednja tabela:
Pripravljalni postopki
Panoga

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Obrt

....

Skupaj

.

.

.

dohodek

Dohodek

r ti
dohodek

Orcbnl
dohodek

Skladi

108,3
95,2
127 3
120,9
118,1
117,9
114.3

110,2
95,5
107,7
124,1
115,6
109,3
1115

111,9
97,9
108,5
122,1
1108
1109
110.3

110,2
102,8
109,9
118,7
109,6
107,7
109,1

118,0
74,2
96,6
156,8
119,4
128,8
117,3

110,5

110,9

112,2

110,6

118,6*

1O0
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Ad b) Primerjava realizacije v letu 1959 z realizacijo v letu 1958 pa daje
tole sliko:
Realizacija lOSS = 100
Panoga
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Obrt

....

Skupaj

.

.

.

£££1

Dohodek

^'^

^Гк ^ SKladl

117,1
107,4
128,7
130,6
122,6
126,9
127,9

121,2
109,6
114,6
142,7
133,5
149,7
133,5

129,8
117,0
119,2
141,5
136,8
148,2
133,6

126,8
116,0
119,3
135,6
130,4
141,0
131,6

140,4
124.2
118,5
212,0
196,1
196,0
144,8

119,2

123,1

139,0

127,7

143,9*

* Podatki v gornjih tabelah so povzeti iz zaključnih računov in pripravljalnih
postopkov gospodarskih organizacij. Pripominjamo, da zajemajo podatki za industrijo
preko 90% gospodarskih organizacij, za kmetijstvo, gozdarstvo, gradbeništvo in
promet pa preko 50 0/o takih gospodarskih organizacij,
ki predstavljajo reprezentativni vzorec in tako dovoljujejo realno oceno dseženih uspehov. Izjema so samo podatki za trgovino in obrt, kjer niso zajeta podjetja iz ljubljanskega, mariborskega in
murskosoboškega okraja. Za vse gospodarske organizacije v tem času namreč ni bilo
mogoče dobiti zaključnih računov.
Iz zgornjih tabelarnih pregledov torej izhaja, da so gospodarske organizacije
v LRS po zaključnih računih za leto 1959 dosegle v odnosu
a) na predvidevanja
110,5
110,9
112,2
110,6
118,6

Celotni dohodek
Dohodek
Cisti dohodek
Osebni dohodki
Skladi

b) na realizacijo 1953
119,2
123,1
139,0
127,7
143,9

Doseženi rezulati v letu 1959 so potemtakem še posebno ugodni, če jih
primerjamo z realizacijo v letu 1958.
Se bolj pa ilustrirajo dosežene rezultate finančni pokazatelji, ki jih izkazujejo elementi delitve dohodka na enega zaposlenega in ki imajo vrednost
sintetičnih indeksov gibanja produktivnosti. Primerjave teh osnov po zaključnih
računih iz leta 1959 in leta 1958 so naslednje:
Indeks letne realizacije v letu 1959 na enega zaposlenega
Celotni

D^„„„.

Panoga

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Obrt

....

Skupaj

.

.

.

т-,„н„>,„1.

Cisti

Realizacija 1958 = Ш

Osebni

ci-iorii
Skladi

dohodek

Dodohck

dohodek

dohmick

114,3
101,9
126,8
117,7
113,7
112,4
112,0

118,3
103,9
112,9
128,7
123,8
132,6
116,9

12G,6
110,9
117,5
127,5
126,9
131,2
117,0

123,8
110,0
117,5
122.3
121,4
124,8
115,3

137,0
117,7
116,8
191.2
181.9
173.6
126,8

114,7

118,4

125,9

122,8

138,4

Priloge

201

Ta pregled kaže:
a) da je porasla ekonomičnost poslovanja gospodarskih organizacij, kar
dokazuje hitrejša rast dohodka od celotnega dohodka. Pripomniti pa je treba,
da je tako gibanje tudi posledica strukturalnih in kvalitetnih sprememb v asortimentu,
b) da sta omilitev lestvice prispevnih stopenj in povečanje minimalnih
osebnih dohodkov povzročila večjo udeležbo gospodarskih organizacij na ustvarjenem dohodku,
c) da so kolektivi pri razpolaganju s čistim dohodkom zrelejše gospodarili,
kar dokazuje znatno hitrejša rast skladov kot sredstev za osebne dohodke.
Slednje kažejo podatki o razmerjih med sredstvi za osebne dohodke in skladi
po katerih so gospodarske organizacije razporejale čisti dohodek v letu 1958 in
letu 1959.
Delež osebnih dohodkov in skladov v čistem dohodku
v realizaciji 1358
*/e od čistega
dohodka za:

pnno„,1

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Obrt
Skupaj

,

.

.

v pianu 1959

'/o od čistega
dohodka za:

v realizad.'it шзп
•/» od čistega
dohodka za:

d^e

^*

Дкее

s*""*

^jfe

sklade

78,3
87,9
90,f>
92,3
90,9
86,9
85,0

21,7
12,1
9.4
7,7
9,1
13,1
15,0

77,7
83,0
89,5
91,1
87,9
85,1
84,7

22,3
17,0
10,5
8,9
12,1
14 9
15,3

76,0
87.1
90.6
88,5
86,9
82.7
83,7

24,0
12,9
9,4
11,5
13,1
17.3
16,3

80,6

19,4

79,8

20,2

78,6

21,4

Indeksni podatki o porastu skladov v posameznih panogah gospodarstva
na enega zaposlenega so seveda le relativni odnosi. V absolutnih zneskih vlaga
v sklade največ industrija, ki ji sledita trgovina in obrt, kar kaže sledeči zanimiv
pregled:
Realizacija v 1. 19:8
Mesto

1
2
3
4
5
6
7

Naziv ,panoge
11ић>.

Industrija
Trgovina
Obrt
Fromct
Gradbeništvo
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Povprečje 1 do 7

SMadl v
"'" „
na cncBa zaposlenega

112 432
7G 635
57 226
52 0G8
4S 139
31 147
30 927
96 738

Taka razmerja skladov na enega zaposlenega niso izključno izraz politike
posamezne gospodarske organizacije pri razdeljevanju čistega dohodka, marveč
se v njih odražajo tudi nekateri problemi predhodne delitve v teh panogah.
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(N. pr. različen položaj posameznih panog gospodarstva v delitvi dohodka, posledice administrativnega določanja cen in podobno.)
Podatki iz zaključnih računov za leto 1959 kažejo, da so delovni kolektivi
povečali osebne dohodke v večji jneri kot so povečali dohodek. Pri tem je
upoštevati dejstvo, da so se jim v letu 1959 s popravo minimalnih osebnih
dohodkov ter z uvedbo posebne udeležbe že vnaprej povečala sredstva za
osebne dohodke za več kot 7 0/o. Razmerja med rastjo dohodka in osebnih dohodkov so ob upoštevanju tega dejstva za celotno gospodarstvo torej ugodna.
Realizacija v 1. 1959 v primerjavi s predvidevanji v pripravljalnih postopkih
(Pripravljalni postopki — 100)
Celolni
dohodek

Dohodek

Čim
dohodek

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
12C
127
128
129
130

105,0
111,2
92.0
113,0
111,6
113,0
107.2
127,9
128 5
100,9
113,7
108.8

120,2
112,3
85 5
110,4
121,7
110,5
77,8
110,6
106,1
114.9
109 2

110.1
111,5
98.4
113,3
114,2
117.9
112,2
103,0

104,0
103,2

100,3
1074

108,5
99 3
109 1
117.0
90,1
87,4

m5

Industrija

108,3

Osebni

dohodek

Skladi

111,5
108,8
94.2
111,0
108,5
108.6
111,6
109,2
113.9
110.2
108,0

102 4
109,9
118.8
104,9
91,4

115,7
1125
110 0
103 2
'110,4
105.9
10^,5
117,3
119 1
90,7
83 4

102 6
108 9
113 0
115.4
97,1
91,8

104,1
141.7
230.5
117.3
132 9
154 2
114,4
57,7
122.6
125.6
103,5
112.4
97.1
112.8
120 3
108 1
139.7
135,3
71,7
35,6

110,2

111,9

110,2

118,0

1105

1134
1149

1166

109,6

Vir: Zaključni računi za 1. 1959 in pripravljalni postopki za 410 gospodarskih
organizacij.
Podatki: Sekretariat IS za delo.
Realizacija leta 1959 v primerjavi z realizacijo v 1. 1958
Celotni

Clrtl

Of-ibni

Široka

dohodek

Dohodek

dohodek

dohodek

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

111,8
112 7
92.4
1186
114 4
117,7
125,9
133.3
144,2
112,0

104 7
1140
111 6
1188
118.7
122,8
131.3
infiO
128,7
122,9

115.8
114 9
1189
127.8
127.6
135,7
140 0
116,8
147,1
136,2

J 22.8
112.9
112 9
1г5 t
122.9
122,3
130,3
121.1
143,9
127,8

Skl.-dl

91 8
ЗГС8.2
134 4
142 1
194,6
156.1
89,4
159.4
149,3

Prol
vodnja

Zaposlenost

Proizvodnost

105.2
103 0
102,0
123,4

102 3
97.7
98,4
101.0
98 9
105.2
107.3

94,3
111 9
80,9
104,2
104,1
97,0
115,0

125,9
113,8

105.9
107,7

1189
105,7

O" r

mo

o

"79 6
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Stroka

Cclolnl
dohodek

Dohodek

Cisti
dohodek

Osebni
dohodek

Skladi

121
1?2
123
124
125
126
127
128
129
130

118,0
119,4
100,7
1118
118,5
100,6
115,0
116,1
105,8
106,1

127,9
120,3
103 9
1170
133,5
102,1
127,6
123,1
98,8
129,6

126,2
131,0
114,3
1за;7
123,6
110,3
130,7
12!) 9
93,9
KM;I

124,9
129,9
123,0
129 5
1189
104,9
123,1
127.9
107.5
116,5

121,

129,0

126,8

Industrija 117,1

Proizvodnja

Zaposlenost

Proizvodnost

136,7
135,9
105,1
134,6
166,4
117,7
177.6
1380
78,0
42,6

112,3
119,8
106,0
105,6
1118
104,8
107,9
99,6
108.4

100,9
104,4
104,1
103,3
103,7
102,3
102,0
108,1
98,2

111,3
114,8
101,8
102,2
107,8
102,4
105,8
92,1
110,4

-

—

-

140,4

111,4

103,7

107,4

Viri: Proizvodnja, zaposlenost In proizvodnost po podatkih Zavoda LRS za Stastiko. Zaključni računi za 1. 1058 za 410 gospodarskih organizacij.
Podatki Sekretariata IS za delo.
Indeksi realizacije v 1. 1959 na епека zaposlenega
Realizacija 1953 - 100
Tndcks realizacije na 1 zaposlenog: 1 V 1. 1959
Stroka

Olotnl
dohodek

111
112
113
114
115

u6

Dohodek

Cisti
dohodek

Osrbnt
dohodek

Skladi

106 3
115,3
94,2
120.6
114,9
112 4
П76
146,4
138,7
105,8
123,8
1146
103.4
1100

99 6
116,6
113,7
1143
119.2
117,8
122,7
116,3
123,8

nit

10F7 ^

100,3
115,4
108 5
107.7

110,1
117.6
121,1
130,0
128.2
130 2
130,0
128 2
143.9
128,7
131,7
125 8
1J10
123 6
120 7
110.0
131,2
121,2
101,7
103,0

116.8
115 5
1150
127,2
123,5
117,3
127 4
133,0
138 5
j 70.8
130,3
124,7
119,4
127,4
113,4
104,5
123,5
119 3
109,4
115.1

86,3
140,3
305.0
136.7
142,7
106,7
145.9
98,1
153 3
141,1
142,7
130,5
102,0
132,4
158.7
117,3
178,2
128,7
79,4

126,6

123,8

137,0

117
118
119
120
121
122
123
124
l«i
126
127
128
129
13П

]i<) n

101.8
128 0
114,8
100,6
128,1

Industrija

114,3

118,3

11o o

133,5
121 3
1П
П9
115.1

■12,1

Vir: Zključni računi za 1. 1958 in 1. 1959 in pripravljalni postopki za 410 gospodarskih organizacij.
Podatki Sekretariata IS za delo.
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Udeležba osebnih dohodkov in skladov v realiziranem čistem dohodku v 1. 1958
v 1. 1959 ter po predvidevanjih za I. 1959
Stroka

_

V planu 1959
V. od CD za;

V realizaciji 1958
•/t od CD za:

v realizacij 1

1959
•/. od CD za:

OD

sklade

OD

sklade

OD

sklade

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

78,1
91,4
97,8
71,1
75,4
81,4
81,7
86,3
79,0
60,9
89,0
81,2
51,7
75.9
83 8
57,7
80,0
79,9
74,4
84,2

21,9
8,6
2.2
28,9
24.6
18,6
18,3
13,7
21,0
39,1
11,0
18,8
48,3
24,1
16 2
42.3
14,0
20,1
25,6
15,8

81,1
92,0
96,9
70,7
76,4
79,6
80.0
81,3
78.4
60,6
87,0
80,7
52,8
75,7
81,3
54.6
84,0
81,2
74,7
85,0

18,9
8,0
3,1
29,3
23,0
20 4
20.0
18,7
21,6
39,4
13,0
193
47,2
24,3
18,7
45,4
16,0
18,8
25,3
15,0

82,8
89,8
92,8
09,6
72.6
73,3
79 6
89.5
77,3
57,2
88,1
80,4
55,0
75,2
78,7
54,8
08,4
78,4
80.0
93,6

17.2
10,2
7.2
30.4
27,4
26,7
20.6
10,5
22,7
42.8
11,9
19,6
44,4
24,8
21,3
45,2
31,6
21,6
20,0
6.4

Industrija

78,3

21,7

77,7

22,3

76,0

24.0

t
/—

Vir: Zaključni računi za I. 1958 in 1. 1959 in pripravljalni postopki za 410 gospodarskih organizacij.
Podatki Sekretariata IS za delo.
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RESOLUCIJE

o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih
organizacijah
Ljudska skupščina LR Slovenije je na skupni seji Republiškega zbora in
Zbora proizvajalcev dne 17. maja 1960 obravnavala poročilo Sekretariata Izvršnega sveta za delo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah ter o strokovnem izobraževanju v zvezi
s produktivnostjo dela, ki je bilo predloženo na pobudo Zbora proizvajalcev
Ljudske skupščine LRS in predhodno obravnavano v pristojnih odborih obeh
zborov ter na podlagi tega sprejema tole:
resolucijo
o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih
organizacijah
Novi sistem delitve dohodka gospodarskih organizacij, ki se je izoblikoval
v procesu razvoja socialističnih družbenih razmerij in naraščanja proizvajalnih
sil, omogoča delovnim kolektivom sa,mostojnejše razpolaganje z znatnejšim
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delom narodnega dohodka, ker so organi delavskega samoupravljanja s tem
dobili širšo gmotno osnovo za samostojno gospodarjenje, zaradi česar sta se
začeli bistveno spreminjati tudi kakovost in vsebina njihovega dela. Večja samostojnost delovnih kolektivov gospodarskih organizacij se kaže zlasti v samostojnem razpolaganju s čistim dohodkom ter v samostojnem določanju osnov
za razdeljevanje osebnih dohodkov. Delovni kolektivi lahko samostojno uvajajo
sisteme, s katerimi oblikujejo in razdeljujejo sredstva za osebne dohodke po
dolu, po učinku in po poslovnem uspehu glede na svoje posebne potrebe in
razmere. Uvajanje takih vzpodbudnejših sistemov delitve osebnega dohodka
pospešuje hkrati nadaljnji razvoj socialističnih družbenih razmerij in hitrejši
gospodarski napredek ter s tem izboljšanje življenjske ravni delovnih ljudi.
V procesu uvajanja takih vzpodbudnih sistemov delitve osebnega dohodka
je bil dosežen večji vzpon zlasti v letu 1959. Močna politična delavnost in deloma
spremenjeni ter dopolnjeni gospodarski predpisi so vzpodbudili vse več delovnih
kolektivov, da so začeli izdelovati in uvajati lastne sisteme za razdeljevanje
osebnih dokodkov po delu. Pri tem so izhajali iz stvarnih razmer v gospodarski
organizaciji in iz njenih ekonomskih možnosti ter težili za tem, da bi z najustreznejšim načinom delitve osebnega dohodka dosegli kar najugodnejši gospodarski uspeh in družbeni učinek.
Ta prizadevanja so že doslej dala vidne dosežke, ki jih je mogoče strniti
v tele ugotovitve:
— S političnega vidika je najpomembnejše, da prehaja v gospodarskih organizacijah, ki so začele uvajati razdeljevanje osebnih dohodkov po delu, gospodarska pobuda v še večjem obsegu kot doslej na neposredne proizvajalce, i o se
izraža v splošnem političnem razpoloženju delavcev v teh gospodarskih organizacijah, v povečanem zanimanju delavcev za vsa gospodarska vprašanja, v
vidnem napredku organov delavskega samoupravljanja, ki vse bolj temeljito in
vsestransko obravnavajo gospodarske in družbene probleme in vse bolj zre o,
preudarno in smotrno odločajo ter gospodarijo.
Delavci vse češče prihajajo pred organe samoupravljanja s predlogi za
spremembe in izboljšave v organizaciji posameznih delovnih mest, celotni
delovnih procesov in služb, s predlogi za uvajanje ekonomskih enot, za ustanavljanje obratnih delavskih svetov in podobno, skratka: predlogi in pobude
za nadaljnje izboljševanje poslovanja gospodarskih organizacij prihajajo v vse
večjem obsegu iz vrst neposrednih proizvajalcev. Hkrati s tem se delavci vse
bolj zavzemajo tudi za nadaljnje izpopolnjevanje sistemov razdeljevanja osebni
dohodkov, za odpravo plačevanja po formalnih kvalifikacijah, po času, po osebni
ocenitvi in podobno.
— Predhodni podatki iz zaključnih računov gospodarskih organizacij za
leto 1959 kažejo, da je celotni dohodek na enega zaposlenega v primenavi z
realizacijo leta 1958 porasel za 14,7 0/o, dohodek za 18,4 0/o, čisti dohodek za
25,9%, osebni dohodek za 22,8 0/o, skladi podjetij (vključno z nerazporejemmi
sredstvi) pa za 38,4 o/o. Ti podatki dokazujejo, da je porasla gospodarnost poslovanja v gospodarskih organizacijah, na kar opozarja zlasti porast celotnega
dohodka na enega zaposlenega in hitrejši porast dohodka od celotnega doh°°f*!
znatnejši porast skladov gospodarskih organizacij od sredstev za osebne dohodke
pa dokazuje, da so kolektivi zreleje gospodarili s čistim dohodkom kot doslej.
Statistični podatki za industrijo in rudarstvo kažejo, da so v primerjavi
z 1. 1958 porastli v 1. 1959: obseg proizvodnje za 11,4 Vo, zaposlenost za 3,7 /o
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in produktivnost dela za 7,4%; v I. četrtletju 1960 nasproti I. četrtletju 1959
pa: obseg proizvodnje za 15,2 0/o, zaposlenost za 4,8% in produktivnost dela
za 10%.
Tak gospodarski napredek izpričuje, da so v novih pogojih delitve dohodka
gospodarskih organizacij delavski sveti ponovno dokazali svojo zrelost in potrdili
pravilno usmerjenost našega družbeno-gospodarskega sistema.
— Sistemi razdeljevanja sredstev za osebne dohodke, ki so jih začeli izdelovati delovni kolektivi, se sicer tako po stopnji razvitosti kot po pesameznih
merilih med seboj zelo razlikujejo, imajo pa nekatera skupna izhodišča in skupne
osnove, med katerimi so najvažnejše tele:
a) namesto tarifnih postavk po kvalifikacijah delavcev so začeli kolektivi
uvajati obračunske tarife za posamezna dela in opravila. S tem se je osredotočila pozornrst delavcev v to, da si prizadevajo opravljati čim zahtevnejša dela,
ker jim to omogoča, da pridejo do čim višjih deležev pri delitvi dohodka;
b) osebne dohodke so začeli meriti tako s količino izdelkov, del in opravil
kot tudi z njihovo kakovostjo in z višino stroškov, ki nastajajo v procesu proizvodnje. V ta namen so začeli uvajati v večjem obsegu fizična in ekonomska
merila o uporabi materiala, orodja, pomožnih sredstev, goriva, energije, stopnje
izkoriščanja strojev, naprav in podobno. Na ta način so zanimanja delavcev
osredotočili ne le na količinski uspeh, temveč tudi na ekonomski učinek. Z
uvedbo takih meril so se občutno razširile možnosti za ugotavljanje delovnih
učinkov tudi na režijskih delovnih mestih;
c) novim sistemom razdeljevanja sredstev za osebne dohodke je skupna
tudi težnja, da bi bili osebni dohodki čimbolj neposredno odvisni cd poslovnega
uspeha, ki ga doseže zaključena poslovna enota (ekonomska enota) oziroma
gospodarska organizacija kot celota; s tem je bilo doseženo, da se delavci ne
zanimajo le za delovni uspeh, ki ga dosegajo na delovnih mestih, marveč hkrati
tudi za poslovni uspeh ekonomske enote oziroma gospodarske organizacije kot
celote.
— Hkrati z uvajanjem novih sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov so
se v gospodarskih organizacijah močneje kot doslej pojavile tudi težnje za
strokovno izobraževanje delavcev za delovna mesta. V teh težnjah so nekateri
delovni kolektivi že začeli uvajati oblike in osnove za strokovno izobraževanje,
kakršne terja sodobna delitev dela v skladu z razvojem proizvajalnih sil.
Iz vseh gornjih ugotovitev izhaja, da je uveljavljanje vzpodbudnih oblik
razdeljevanja sredstev za osebne dohodke dalo že do sedaj zelo ugodne rezultate.
Zato je treba povsod uvesti, razvijati in izpopolnjevati vzpodbudno razdeljevanje sredstev za osebne dohodke. Da bi delovni kolektivi pri tem čimbolj
uspeli, v še večjem obsegu povečali produktivnost dela in rentabilnost poslovanja, še uspešneje razvijali in poglabljali socialistične družbene odnose, Ljudska
skupščina LR Slovenije opozarja zlasti na tele slabosti in težave, ki zavirajo
hitrejši in celovitejši razvoj vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov
v gospodarskih organizacijah in ki bi jih bilo potrebno čimprej odpraviti:
1. Uvajanje ustreznega sistema razdeljevanja ni enkratno in prehodno
opravilo, temveč je trajen proces, ki pomeni prehod od administrativnega odmerjanja plačnih skladov in plač na ekonomsko oblikovanje in razdeljevanje
sredstev za osebne dohodke. Zato se delovni kolektivi in njihovi organi samoupravljanja ne bi smeli zadovoljiti sajno z uvedbo posameznih elementov
vzpodbudnega razdeljevanja, marveč je potrebno, da stalno proučujejo, izpo-
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polnjujejo in razvijajo svoje sisteme razdeljevanja in jih s svojimi notranjimi
predpisi sproti uveljavljajo.
2. Izdelovanja osnutkov in uvajanja vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov so se v mnogih gospodarskih organizacijah zelo prizadevno in
pogosto tudi zelo uspešno lotili predvsem posamezniki. Organi delavskega samoupravljanja, ki so o teh predlogih razpravljali in odločali, pa niso vedno, povsod
in v zadostnem obsegu zagotovili, da bi predlagane sisteme spoznali vsi delavci
in da bi mogli neposredno vplivati na izdelavo in uveljavljanje teh sistemov.
Zaradi tega v posameznih primerih sistemi razdeljevanja osebnih dohodkov
niso dovolj učinkoviti. To tudi pogosto omogoča nepravilno ali celo nezakonito
uporabo posameznih določil o razdeljevanju, kar nezdravo vpliva na medsebojna
razmerja pri takih kolektivih. Zato morajo vsi člani delovnih kolektivov poznati sisteme razdeljevanja ter sodelovati pri njihovem uveljavljanju in izpopolnjevanju.
3. V posameznih gospodarskih organizacijah še vedno preveč ločeno obravnavajo probleme' organizacije dela in proizvodnje ter probleme razdeljevanja
sredstev za osebne dohodke.
V nekaterih gospodarskih organizacijah so si izdelali zelo razčlenjene sisteme razdeljevanja osebnih dohodkov, ne da bi hkrati ustrezno priredili tudi
organizacijo dela in organizacijo posameznih služb. Razen tega pa se v mnogih
gospodarskih organizacijah osebni dohodki delavcev, ki so zaposleni na izpopolnjevanju organizacije in priprave dola, ki se ukvarjajo z analitičnimi opravili in
podobnim, ne oblikujejo po osnovah, ki bi jih zadostno vzpodbujale pri izpopolnjevanju in razvijanju organizacije dela.
Dejstvo je, da sta sistem razdeljevanja osebnih dohodkov in sistem organizacije dela medsebojno neločljivo povezana in da vplivata drug na drugega. Uvajanje vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov nujno zahteva izboljševanje organizacije dela; vsak napredek v organizaciji dela pa spet omogoča
in zahteva nadaljnje izpopolnjevanje sistema razdeljevanja osebnih dohodkov.
4. V sistemih razdeljevanja osebnih dohodkov so se v večji ali manjši men
ohranile posamezne jnezdno-administrativne oblike nagrajevanja. Med temi so
zlasti:
— tarifne postavke, predpisane za določene kvalifikacijske kategorije delavcev, ki so v bistvu še plače^ ker so zelo pogosto neodvisne od kategorije dela,
ki ga delavec opravlja in od uspeha, ki ga podjetje dosega;
— tarifne postavke v razponih in določanje konkretnih zaslužkov s pomočjo
osebne ocenitve, ki vnaša v sistem nagrajevanja subjektivna in administrativna
merila;
— razne ekonomsko neutemeljene premije, nagrade in dodatki, ki služijo le
za administrativno uravnavanje zaslužkov delavcev, ki delajo po učinku, in onih.
za katere v podjetju niso določena nobena merila dela.
Take oblike razdeljevanja osebnih dohodkov so vzrok, da so v gospodarskih
organizacijah še ostanki mezdno-administrativnih odnosov in da učinek vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov ne prihaja dovolj do izraza.
2e sam prehod na nov način razdeljevanja osebnih dohodkov in uspehi, ki
so jih kolektivi že dosegli, terjajo, da delovni kolektivi hitro in temeljito odstranijo ostanke administrativnih oblik in osnov za nagrajevanje in jih zamenjajo
z merili, ki temelje na nagrajevanju po kategoriji dela ter po delovnem, ekonomskem in poslovnem učinku.
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5. V nekaterih gospodarskih organizacijah še vedno menijo, da je izobraževanje za delovno mesto le prehodna in začasna zadeva. V posameznih podjetjih
so celo središča za izobraževanje bolj usmerjena v to, da pomagajo delavcem
dobiti formalno kvalifikacijo, kakor da bi jim dajala znanje, ki je potrebno za
uspešno delo na delovnem mestu.
Potrebno je ustanavljati v vseh gospodarskih organizacijah, ki imajo za to
pogoje, taka izobraževalna središča, ki bodo nosilec strokovnega izobraževanja za
konkretno delo in v skladu s potrebami delovnih mest in kolektiva. Z organizacijo takih središč in z upoštevanjem dejanskih potreb proizvodnje bodo delovni kolektivi lahko vplivali na ves sistem strokovnega izobraževanja.
Razvijanje vzpodbudnega razdeljevanja sredstev za osebne dohodke terja
namreč ustrezno usposabljanje proizvajalca za delo na delovnem mestu, hkrati
pa tudi izpopolnjevanje njegovega znanja, ki ga mora imeti kot upravljalec.
Takšno usposabljanje ni samo naloga prosvetnih organov, ampak predvsem
gospodarskih organizacij in njihovih organov upravljanja kakor tudi drugih
družbenih činiteljev. Smotrn sistejn izobraževanja bo vzporedno z vzpodbudnimi sistemi razdeljevanja osebnih dohodkov vplival na nadaljnje zboljševanjc odnosa posameznikov do delovnega mesta in dela, na povečanje produktivnosti dela in na pospešeno odpravljanje razlik med umskim in fizičnim delom.
S tem v zvezi pa bi bilo potrebno tudi čimprej proučiti sistem stopenj strokovnih kvalifikacij in tiste pravne predpise — določila o minimalnih osebnih
dohodkih, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju itd. — ki pritiskajo na to,
da se delavci predvsem zavzemajo za pridobivanje formalnih kvalifikacij.
Sredstva skladov za gospodarske kadre v podjetjih je treba prvenstveno
uporabljati za strokovno usposabljanje za delovna mesta. V delovnih kolektivih
je potrebno zato odločno spremeniti odnos do teh sredstev, ki se doslej niso
v celoti porabljala za tak namen.
6. Se vedno se lokalni organi oblasti in državne uprave, nekatera združenja
in posamezne zbornice neposredno vmešavajo v razdeljevanje sredstev gospodarskih organizacij, v zaposlovanje delavcev in v druge samoupravne pravice.
S takimi posegi je treba prenehati, ker se z njimi nedopustno krnijo samoupravne pravice delovnih kolektivov in duši njihova gospodarska pobuda.
Po drugi strani pa naj bi se zlasti zbori proizvajalcev bolj zanimali za to,
da bi proučevali gospodarsko politiko podjetij, politiko delovnih kolektivov do
gospodarjenja s sredstvi, politiko zaposlovanja in podobno ter jim s priporočili
in nasveti pomagali pri prizadevanjih za izdelavo, uveljavitev in izpopolnjevanje
sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov, za ustrezno izpopolnjevanje organizacije dela, izobraževanje delavcev in podobno.
7. Nekatere gospodarske panoge zaostajajo pri prehodu od administrativnih
oblik nagrajevanja na vzpodbudno razdeljevanje sredstev za osebne dohodke.
Sem sodijo predvsem gospodarske organizacije nizko akumulativnih gospodarskih panog kot so trgovina, gostinstvo, kmetijstvo ter delno obrt in gradbeništvo. Te gospodarske organizacije trenutno sicer še nimajo vseh pogojev, da
bi uvedle najcelovitejše sisteme razdeljevanja osebnih dohodkov po delu in
poslovnem učinku, lahko pa bi vpeljale vsaj osnovne oblike. Mnogi delovni kolektivi teh gospodarskih panog so namreč ostali pri plačevanju po tarifnih postavkah, ki najčešče niso določene po kategoriji dela, marveč po formalnih
kvalifikacijah. Zlasti tem gospodarskim organizacijam so dolžne dajati zbornice
in združenja več strokovne pomoči.
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Pri uvajanju vzpodbudnega razdeljevanja sredstev za osebne dohodke pa
5e bolj zaostajajo gospodarske organizacije železniškega prometa, podjetja za
proizvodnjo in razdeljevanje električne energije in deloma PTT prometa. V
gospodarskih organizacijah teh panog delovni kolektivi še ne morejo razviti
vzpodbudnih sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov zato, ker delavsko samoupravljanje, organizacija in poslovanje teh podjetij še niso vsklajeni z veljavnim
sistemom delitve dohodka, komunalno ureditvijo in družbenim sistemom. Zaradi
nadaljnjega razvoja delavskega samoupravljanja v omenjenih panogah in zaradi
njihovega hitrejšega gospodarskega napredka je treba nujno proučiti te pojave
in poiskati ustrezne rešitve.
8. Naš gospodarski sistem in predvsem sistem delitve dohodka gospodarskih
organizacij sta omogočila prehod od administrativnega nagrajevanja delavcev
na samoupravno razdeljevanje sredstev za osebne dohodke po delu in učinku, pa
tudi nadaljnji razvoj vzpodbudnega razdeljevanja sredstev za osebne dohodke
v gospodarskih organizacijah je neločljivo povezan z nadaljnjim razvijanjem in
izpopolnjevanjem celotnega gospodarskega sistema.
Sistemi razdeljevanja sredstev za osebne dohodke so se v nekaterih gospodarskih organizacijah že tako razvili, da prihajajo v nasprotje s posameznimi
določili in instrumenti v gospodarskem sistemu. Med takimi določili in instrumenti so zlasti: predpisi o minimalnem osebnem dohodku, tarifni sporazumi,
predpisi o poenotenem sistemu analitičnega ocenjevanja delovnih mest, nekateri
predpisi s področja kreditnega in deviznega sistema, predpisi o določanju cen,
o prometnem davku, o oblikovanju in obračunavanju določenih vrst poslovnih
stroškov in drugi.
Delovni kolektivi teh vprašanj sami ne morejo rešiti, njihova ureditev pa
je nujna za nadaljnje izpopolnjevanje vzpodbudnih sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov. Ljudska skupščina LR Slovenije ugotavlja potrebo, da vsi pristojni organi takoj začno proučevati celoten sklop teh vprašanj in poiščejo nove
in ustreznejše rešitve.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Odbora za gospodarstvo
Republiškega zbora in Zbora
proizvajalcev
POROČILO
k predlogu resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik ruzdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah
Na 11. seji Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS dne 14. januarja 1960
je v načelni razpravi o predlogu družbenega plana LR Slovenije za leto 1960
ljudski poslanec Jože Bergant predlagal, naj Zbor proizvajalcev naroči odboru
za gospodarstvo in odboru za vprašanja dela in socialnega zavarovanja zbora,
da proučita vprašanja in dosedanje rezultate nagrajevanja zaposlenih, zaposlovanja delovne sile, strokovne vzgoje in delovne storilnosti in naj o tem poročata
na eni prihodnjih sej Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine.LRS. Zbor je ta
predlog sprejel.
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Sekretariat Izvršnega sveta za delo je nato s sodelovanjem Republiškega
sveta sindikatov sestavil poročilo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju
v zvezi s produktivnostjo dela, ki je bilo poslano vsem poslancem. Zaradi izredne
pomembnosti vprašanj, ki jih poročilo obravnava, saj se ob težnji po skladnejšem razvoju celotnega gospodarstva, zlasti pa posebni skrbi za stalno zboljševanje življenjske ravni delovnega človeka, neogibno postavljajo v ospredje
vprašanja, od katerih zavisi povečanje produktivnosti dela, je bilo sklenjeno,
naj poročilo ne obravnava samo Zbor proizvajalcev, temveč naj ga obravnavajo vsi pristojni odbori Ljudske skupščine LRS. Poročilo je bilo poslano vsem
poslancem in 5. in 6. maja t. 1. so se sestali odbor za gospodarstvo Republiškega
zbora, odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev, odbor za vprašanja dela in
socialnega zavarovanja Zbora proizvajalcev in odbor za prosveto in kulturo
Republiškega zbora, da so proučili poročilo. Na sejah je Sekretariat za delo IS
predložil še dodatek k poročilu, s katerim se podatki poročila dopolnjujejo s
podatki iz zaključnih računov gospodarskih organizacij za leto 1959.
Odbori so se v razpravi v celoti strinjali s stališči v poročilu Sekretariata
za delo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o uvajanju vzpodbudnih oblik
razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem
izobraževanju v zvezi s produktivnostjo dela. Zlasti je pojnembno dejstvo, da
prehod na nagrajevanje po delu ni samo eden od elementov, ki je odločilnega
pomena za povečanje produktivnosti dela, temveč da v bistvu prinaša v naše
kolektive tudi nove družbene odnose. S tem prehajamo od plačevanja, ki predpostavlja mezdne ali pa vsaj administrativne odnose, na razdeljevanje osebnih
dohodkov.
Novi sistem delitve dohodka gospodarskih organizacij, ki se je izoblikoval
v procesu razvoja socialističnih družbenih razmerij in naraščanja proizvajalnih
sil, daje trdno podlago nadaljnjemu razvoju delavskega samoupravljanja in širšo
gniotno osnovo za samostojno gospodarjenje. Kolektivi ne razpravljajo in razmišljajo sedaj samo o usodi živega dela, ampak tudi o usodi opredmetenega
dela, ki jim je zaupano, kakor so n. pr. stroji itd.; tako se je pričela formirati
nova gospodarska mentaliteta, ki je bistveno različna od mentalitete mezdnega
delavca. Močna politična delavnost in deloma spremenjeni ter dopolnjeni gospodarski predpisi so vzpodbudili vse več delovnih kolektivov, da so začeli izdelovati in uvajati lastne sisteme za razdeljevanjn osebnih dohodkov po delu.
Upoštevajoč stvarne razmere v gospodarski organizaciji in njene ekonomske
možnosti so težili za tem, da bi z najustreznejšim načinom delitve osebnega
dohodka dosegli kar najugodnejši gospodarski uspeh in družbeni učinek.
Odbori so v razpravi ugotovili, da ti sistemi v posameznih podjetjih še
skoraj nikjer niso do kraja izdelani in da so zelo različni, vendar pa imajo
določene skupne značilnosti.
Prva značilnost je v tem, da si kolektivi prizadevajo, da bi premaknili
merila od presoje delavca, od njegove kvalifikacije, na kategorizacijo dela. Pri
tem je bilo treba zavreči dosedanja merila nagrajevanja in postaviti nova, opustiti je bilo treba ocenjevanje ljudi po kvalifikacijah in sprejeti za merilo delež,
ki ga ima kdo pri delu. To je vsekakor ena izmed temeljnih tendenc, čeprav
je izpeljana ponekod bolj, ponekod pa manj dosledno.
Druga značilnost teh sistemov je, da težijo za vrednotenjem učinka dela. ki
ga doseže bodisi posameznik, skupina, obrat, podjetje, da težijo za tem, da sti-
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mulirajo k boljšemu ekonomskemu in delovnemu učinku posameznika, skupine, obrata itd. Pri merjenju učinka ne vrednotijo samo fizični učinek, ampak
tudi potrošnjo materiala in podobno.
Tretja značilnost pa je v te,m, da so podjetja začela individualna merila za
posameznike in skupine neposredno spravljati v ekonomske odnose s končnim
učinkom podjetja.
Prizadevanja za novi vzpodbudni sistem delitve osebnega dohodka so že
doslej dala vidne dosežke, ki so se pokazali v povečanem zanimanju delavcev
za gospodarska vprašanja in v vidnem napredku organov delavskega samoupravljanja, ki vse bolj temeljito in vsestransko obravnavajo gospodarske in družbene
probleme, o njih odločajo ter gospodarijo bolj preudarno in smotrno s sredstvi
gospodarske organizacije; uspehi so se pokazali v porastu celotnega dohodka na
enega zaposlenega in v hitrejšem porastu dohodka od celotnega dohodka, pa
tudi v znatnejšem porastu skladov gospodarskih organizacij od sredstev za
osebne dohodke. Z uvajanjem obračunskih tarif za posamezna dela in opravila
namesto tarifnih postavk po kvalifikacijah delavcev se je osredotočila pozornost
delavcev v to, da si prizadevajo opravljati zahtevnejša dela, ker jim to omogoča, da pridejo do višjih deležev pri delitvi dohodka; v večjejn obsegu so
začeli uvajati specifična in ekonomska merila o uporabi materiala, orodja, pomožnih sredstev in podobno in na ta način povečali interes delavcev za ekonomski učinek. S povezovanjem osebnih dohodkov s poslovnim uspehom zaključene poslovne enote pa je bilo doseženo, da se delavci ne zanimajo le za
delovni uspeh, ki ga dosegajo na delovnih mestih, marveč tudi za poslovni
uspeh ekonomske enote oziroma gospodarske organizacije kot celote. Glede na
vse to so se v gospodarskih organizacijah močneje kot doslej pojavile težnje
za strokovno izobraževanje delavcev za delovna mesta in nekateri delovni kolektivi so že začeli uvajati oblike in osnove za strokovno izobraževanje, kakršno
terja sodobna delitev dela v skladu z razvojem proizvajalnih sil.
Dosedanji uspehi pri uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah in delo v zvezi s tem pa je pokazalo
na nekatere probleme, katerih uspešna rešitev bi po mnenju odborov pripomogla k še večjemu gospodarskemu napredku in dvigu produktivnosti.
Uvajanje novega sistema razdeljevanja osebnih dohodkov presojajo v nekaterih gospodarskih organizacijah še vedno le kot prehodno in začasno akcijo.
Zadovoljujejo se s tem, da določen odstotek delovnih mest ocenijo po tem
novem sistemu, vse drugo pa ostaja pri starem. Delovni kolektivi in njihovi
organi samoupravljanja bi morali stalno proučevati, izpopolnjevati in razvijati
svoje sisteme razdeljevanja in tako preiti od administrativnega odmerjanja
plačnih skladov in plač na ekonomsko oblikovanje in razdeljevanje sredslev
za osebne dohodke.
Nadaljnja pomanjkljivost je v tem, da v mnogih gospodarskih organizacijah ta vprašanja proučujejo in obravnavajo le posamezniki, organi delavskega
samoupravljanja pa se niso dovolj potrudili, da bi jih spoznali vsi delavci in
da bi, neposredno vplivali na njih izdelavo in uveljavljanje.
Opaziti je tudi neskladnosti med sistemom razdeljevanja osebnih dohodkov
in sistemom organizacije dela in organizacije posameznih služb; sistem razdeljevanja osebnih dohodkov in sistem organizacije dela sta medsebojno neločljivo povezana in vplivata drug na drugega. Zato ju je treba vskladiti in
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obravnavati probleme organizacije dela in proizvodnje ter probleme razdeljevanja sredstev za oesbne dohodke kot celoto.
Vse to povzroča, da so se v mnogih gospodarskih organizacijah še ohranile
razne mezdno-administrativne oblike nagrajevanja. Te se kažejo zlasti v nagrajevanju delavcev po formalnih kvalifikacijah in pa v določanju konkretnih
zaslužkov s pomočjo osebne ocene. Zlasti počasi se uvaja nagrajevanje po učinku
v tako imenovanih režijskih službah, ki so povečini vezane na prodajo, kvaliteto in na celo vrsto momentov, ki so odvisni od okoliščin izven podjetja, na
primer tržnega položaja In podobno.
V gospodarskih organizacijah posvečajo še vedno premalo pozornosti novatorstvu in racionalizatorstvu. Zanemarja se ekonomska stimulacija zaposlenih
za tehnične izboljšave ali pa ta ni zadostna in ni v nobenem sorazmerju s finančnim efektom racionalizacije.
Ge hočemo doseči, da bo v podjetjih res zaživel vzpodbudnejši način razdeljevanja osebnih dohodkov, morajo vodstva gospodarskih organizacij kolektive
sproti seznanjati z gospodarsko situacijo podjetja in jih s tem zainteresirati na
uspehih oziroma težavah gospodarske organizacije.
Odbori so v razpravi ugotovili, da se v nekaterih panogah in gospodarskih
organizacijah kaže tendenca hitrejše rasti osebnih dohodkov od skladov gospodarskih organizacij. Z uvajanjem nagrajevanja po učinku se povečuje produktivnest dela in s tem osebni dohodki zaposlenih, nastaja pa istočasno vprašanje
odnosa med sredstvi gospodarskih organizacij za osebne dohodke in sredstvi,
katere določi gospodarska organizacija za svoje sklade. Iz dodatka k poročilu
Sekretariata za delo, v katerem se navedeni predhodni podatki iz zaključnih
računov gospodarskih organizacij za leto 1959, ki zajemajo preko 90 0/o gospodarskih organizacij industrije, preko 50% kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva
in premeta ter gospodarske organizacije trgovine in obrti razen podjetij iz
ljubljanskega, mariborskega in murskosoboškega okraja, je sicer razvidno, da so
skladi podjetij v celoti narasli v večjem obsegu kot pa osebni dohodek in da so
toi-ej kolektivi zrelejše gospodarili s čistim dohodkom kot doslej, vendar so tu
tudi izjeme.
Odbori so v razpravi obravnavali tudi nekatere probleme, o katerih govori
poročilo, ki jih morajo" sicer deloma reševati gospodarske organizacije, deloma
pa presegajo njihov delokrog. Kot enega poglavitnih, ki ima pomemben vpliv
na uvajanje vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, so ocenili
problem strokovnega izobraževanja.
Sedanji sistem strokovnega izobraževanja zaostaja za razvojem gospodarstva in naših družbenih potreb, ne upošteva modernizacijo industrije in nove
sodobnejše tehnološke procese, hkrati pa posredno odraža nekatere administrativne elemente, kar med drugim prihaja do izraza pri administrativno določenih
stopnjah kvalifikacij, daje prednost formalni izobrazbi in no upošteva v prvi
vrsti potreb delovnih mest. Učinkovito uvajanje vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov po delu terja ustrezno usposabljanje delavca za delo
na delovnem mestu, hkrati z izpopolnjevanjem njegovega znanja kot proiz-.
vajalca in upravljalca. To usposabljanje je predvsem stvar gospodarskih organizacij in njihovih organov upravljanja, pa tudi drugih družbenih činiteljev in
prosvetnih organov. Ekonomska nezainteresiranost v zvezi s strokovnim izobraževanjem in pomanjkljiva analiza delovnih mest, tehnološkega procesa in delovanja gospodarske organizacije kot celote še ne sili dovolj delavskih svetov in
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samega proizvajalca, da bi strokovnemu izobraževanju na delovnem mestu posvetil ustrezno pozornost. Smotrno izobraževanje na delovnem mestu, vzporedno
z ustreznim sistemom nagrajevanja, bo povečalo produktivnost in tudi spremenilo odnos posameznika do delovnega mesta, bo uspešno vplivalo na odpravljanje razlik med umskim in fizičnim delom,' organom delavskega upravljanja
pa bo v močno oporo v usmerjanju celotnega kadrovanja, zaposlovanja, štipendiranja itd.
V zvezi s strokovnim izobraževanjem je treba posvetiti posebno pozornost
centrom za strokovno izobraževanje, ki so najbolj neposredna pot k modernizaciji naše proizvodnje, hkrati pa k takemu strokovnemu izobraževanju, ki bo
izhajalo iz potreb delovnih mest. Ti centri bodo morali imeti odločilen pomen
ne samo za reformo strokovnega šolstva, ampak za celotni šolski sistem, ki naj
slehernemu delovnemu človeku omogoči' prehod od najnižje do najvišje oblike
izobraževanja, ki naj poveže prakso z znanostjo in dobi živ stik s proizvodnjo
ter vzgaja ljudi neposredno za delovna mesta. Centri za strokovno izobraževanje bodo postali tako važen organski del enotnega sistema izobraževanja. Ta
sistem pa mora, vkljub enotnosti, upoštevati razne oblike in stopnje izobraževanja in omogočiti vključevanje novih ljudi v šole, povezane s proizvodnjo,
ter izobraževati ljudi, ki so že v proizvodnji na samih delovnih mestih. Gospodarske organizacije bodo morale posvetiti mnogo skrbi kvaliteti vzgojnega kadra
v izobraževalnih centrih in njegovi strokovni vzgoji oziroma praksi. Poostriti
je tudi treba kontrolo nad trošenjem sredstev skladov za kadre.
Vprašanjem razvijanja vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov
in strokovnega izobraževanja ki izhaja iz potreb delovnih mest, pa gospodarske
organizacije ne bodo mogle pristopiti uspešno, če se bo zavirala njihova gospodarska pobuda in če se bodo nedopustno krnile samoupravne pravice delovnih
kolektivov. Prav razvoj delavskega samoupravljanja in popoln razmah pravic
delovnih kolektivov je nujen pogoj za uspešno reševanje teh problemov. Zato
mora prenehati vsakršno birokratsko vmešavanje in omejevanje pravic delovnih
kolektivov s strani lokalnih organov oblasti in državne uprave, pa tudi nekaterih
združenj in zbornic. Tako poseganje, zlasti poseganje po sredstvih v kolektivih,
zelo nevarno destimulira orientacijo na nagrajevanje po učinku. V večji men
kot doslej pa morajo navedeni organi in organizacije, pa tudi vodstva družbenih organizacij, obravnavati gospodarsko politiko podjetij, politiko delovnih
kolektivov do gospodarjenja s sredstvi, politiko zaposlovanja in podobno ter
pomagati pri prizadevanjih za izdelavo, uveljavitev in izpopolnjevanje osebnih
dohodkov, za ustrezno izpopolnjevanje organizacije dela, izobraževanje delavcev
in podobno. Se zlasti pa bi bilo potrebno, da posvetijo tem vprašanjem večjo
pozornost zbori proizvajalcev.
' Ce govorimo o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov in o nagrajevanju po učinku bi zelo površno ocenjevali, če bi prezrli vrsto
panog, kjer se ta proces še ni pričel. V teh panogah delavci ne sodelujejo pri
razdeljevanju osebnih dohodkov in je stimulacija minimalna ali pa je sploh
ni. Te panoge bi lahko razdelili v dve skupini. V prvo spadajo tako imenovane
nizko akumulativne gospodarske panoge, ki imajo sicer res majhne možnosti,
da bi uvedle bolj celovite sisteme razdeljevanja osebnih dohodkov po delu in
poslovnem učinku, vendar niti tistih, ki jih imajo, niso izkoristile. Take panoge
so trgovina, gostinstvo, kmetijstvo ter delno obrt in gradbeništvo. Tako pri nas
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ni posebne razlike med rentabilnostjo delavca v kaki trgovini, v katero so vložena ogromna sredstva, in pa v kaki branjariji, čeprav je jasno, da bi morala
biti tam, kjer so vložena večja sredstva, tudi delovna storilnost mnogo večja.
Pri prizadevanjih za uvajanje vzpodbudnejših oblik razdeljevanja osebnih dohodkov bodo morale tem gospodarskim organizacijam nuditi več strokovne
pomoči zbornice in združenja. V drugo skupino panog pa spadajo gospodarske
organizacije železniškega prometa in podjetja za proizvodnjo in razdeljevanje
električne energije, deloma pa tudi gospodarske organizacije PTT prometa; v
teh panogah delavsko samoupravljanje, organizacija in poslovanje še ni vsklajeno z veljavnim sistemom delitve dohodka, komunalno ureditvijo in s tem tudi
ne z našim družbenim sistemom. Zaradi nadaljnjega razvoja delavskega samoupravljanja v teh panogah in zaradi njihovega hitrejšega gospodarskega napredka je nujno treba proučiti celoten sklop teh vprašanj in poiskati čimprej
ustrezne rešitve.
S prizadevanji za uvajanje vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in strokovnim izobraževanjem v zvezi
s produktivnostjo dela, pa bo treba vskladiti tudi pravne predpise, ki glede na
že doseženi razvoj v gospodarskih organizacijah ne dajejo dovolj možnosti, da
bi se nagrajevanje po učinku, strokovno izobraževanje ter v zvezi s tem zaposlovanje lahko še odločneje razvijalo, k nadaljnji izgradnji gospodarskega su
stema in poglabljanju delavskega samoupravljanja in zato ta proces že zavirajo. Res je sicer, da je sistem delitve dohodka odprl možnosti, da smo šli na
razdeljevanje dohodkov, da smo prešli od administrativnega nagrajevanja delavcev na razdeljevanje sredstev za osebne dohodke po delu in učinku po delovnih kolektivih samih. Vendar so se sedaj sistemi razdeljevanja sredstev za
osebne dohodke v nekaterih gospodarskih organizacijah že tako razvili, da prihajajo v nasprotje s posameznimi določili in instrumenti v gospodarskem
sistemu in moramo zato naš celotni gospodarski sistem nadalje razvijati in
izpopolnjevati. Med take ovire spadajo predvsem predpisi o minimalnem osebnem dohodku, dalje tarifni sporazumi, ki se še vedno uporabljajo, predpisi
o poenotenem sistemu analitičnega ocenjevanja delovnih mest predpisi o določanju cen, nekateri predpisi s področja kreditnega in deviznega sistema in podobno. V zvezi z uvajanjem ustreznega načina razdeljevanja osebnih dohodkov
bo treba proučiti tudi predpise s področja pokojninskega zavarovanja, pa tudi
gospodarske organizacije same bodo morale temeljito presoditi položaj starejših
delavcev, ki so pred upokojitvijo, ker sedanji predpisi upoštevajo kot kriterij
za višino pokojnine povprečni zaslužek zadnjih let pred upokojitvijo, ko se
delavčeva produktivnost iz razumljivih razlogov že znižuje. S pravilno personalno politiko bodo morale gospodarske organizacije te stvari upoštevati in postavljati starejše delavce na takšna delovna mesta, kjer bo najbolj prišla do
izraza njihova sposobnost in pridobljeno znanje, manj pa fizične sposobnosti.
Glede na izredno pomembnost obravnavanih vprašanj so odbori sklenili.
da predložijo Ljudski skupščini LRS resolucijo o razvijanju vzpodbudnih oblik
razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah. Resolucijo sta
predložila odbora za gospodarstvo obeh zborov in vsebuje vse bistvene zaključke, ne samo iz razprave odborov za gospodarstvo, temveč tudi zaključke odbora
za vprašanja dela in socialnega zavarovanja Zbora proizvajalcev in odbora za
presveto in kulturo Republiškega zbora, ki sta pri izdelavi resolucije sodelovala.
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Odbora za gospodarstvo Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev kot
predlagatelja resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah predlagata, da Ljudska skupščina LRS
o tej resoluciji razpravlja in jo sprejme.
Za poročevalca sta odbora določila ljudskega poslanca Jožeta Gerbca.
St. 02-122/1-60.
Ljubljana, 6. maja 1960.
Predsednik
odbora za gospodarstvo ZP

Predsednik
odbora za gospodarstvo RZ

JožeGerbecl. r.

FrancLeskošekl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakonodajna odbora Republiškega
zbora in Zbora proizvajalcev
POROČILO
k predlogu resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah
Zakonodajni odbor Republiškega zbora in zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS sta na skupni seji dne 12. maja 1960 obravnavala predlog resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah, ki sta jo predložila odbora za gospodarstvo obeh zborov.
Zakonodajna odbora sta resolucijo obravnavala v skladu s prvo alineo 53.
člena poslovnika Republiškega zbora oziroma 51. člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS in predlagala nekatere spremembe v besedilu,
ki sta jih odbora za gospodarstvo nato sprejela in vnesla v predlog resolucije,
ki je bil poslancem razposlan.
Zakonodajna odbora obeh zborov menita, da proti predlogu resolucije z
zakonodajno-pravnega stališča ni pomislekov in zato predlagata, da Ljudska
skupščina LRS predlog resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah sprejme.
Za poročevalca sta zakonodajna odbora obeh zborov določila ljudskega
poslanca Janka Lukana.
St. 02-122/2-60.
Ljubljana, 12. maja 1960.
Poročevalec
Janko Lukan 1. r.
Predsednik
zakonodajnega odbora ZP

Predsednik
zakonodajnega odbora RZ

Andrej Babnik 1. r

dr. Heli Modic 1. r.
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ZAKONA

o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje
1. člen
Za napredek živinorejske proizvodnje predpišejo lahko ljudski odbori ukrepe, ki so določeni s tem zakonom.
2. člen
Občinski ljudski odbor lahko predpiše za območje občine ali del njenega
območja naslednje ukrepe za napredek živinorejske proizvodnje:
1. obvezno usmeritev živinorejske proizvodnje,
2. izbor pasem živine, ki jih smejo redili kmetijske organizacije in individualni kmetijski proizvajalci,
3. najmanjše število živalskih enot, ki jih je treba obvezno rediti na 1 ha
obdelovalnega zemljišča,
4. obvezen način osemenjevanja,
5. obvezno odbiro in kontrolo plemenske živine.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena sme predpisati občinski ljudski
odbor šele potem, ko so zanje zagotovljeni pogoji.
3. člen
Z obvezno usmeritvijo živinorejske proizvodnje določi občinski ljudski odbor
glede na prirodne in ekonomske pogoje, da je treba v določenih okoliših usmeriti živinorejo prvenstveno v proizvodnjo mesa, v proizvodnjo mleka oziroma
v vzrejo plemenske živine.
4. člen
Z določitvijo izbora pasem živine, ki jih smejo rediti kmetijske organizacije
in individualni kmetijski proizvajalci, usmerja občinski ljudski odbor živinorejo
na pasme, ki so glede na prirodne in ekonomske pogoje in glede na lastnosti
posameznih pasem za določene okoliše najprimernejše.
Preusmeritev (pretopitev) živinoreje na pasmo, ki jo je predpisal občinski
ljudski odbor, se izvrši postopoma z osemenjevanjem ženskih živali po plemenjakih predpisane pasme, če je dana možnost, pa tudi z nakupom živali te
pasme.
5. člen
Da se bolje izkoristi kmetijsko zemljišče in da se poveča živinorejska proizvodnja, lahko predpiše občinski ljudski odbor najmanjše število živalskih
enot (500 kg žive teže živali), ki jih morajo rediti kmetijske organizacije in
individualni kmetijski proizvajalci na 1 hektar obdelovalnega zemljišča.
S predpisom, s katerim se določi najmanjše število živalskih enot na 1
hektar, se določi tudi rok, v katerem je treba doseči predpisano število živalskih
enot. Ta rok lahko podaljša za kmetijstvo pristojni upravni organ občinskega
ljudskega odbora, če iz utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče doseči
predpisanega števila živalskih enot.
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V najmanjše število živalskih enot, ki jih morajo rediti individualni kmetijski proizvajalci, se štejejo živali, ki jih redi kmetijska organizacija s krmo
iz kooperacijske proizvodnje in živali, ki jih redi proizvajalec sam.
6. člen
Z obveznim načinom osemenjevanja lahko določi občinski ljudski odbor
glede na terenske razmere in druge prirodne in ekonomske pogoje, da je na
določenih območjih dopustno samo umetno osemenjevanje določenih vrst domačih živali, kakor tudi, da se smejo uporabljati za umetno in prirodno osejnenjevanje samo plemenjaki določene pasme oziroma z določenimi lastnostmi.
7. člen

..

■

Obvezna odbira in kontrola plemenske živine se vpelje zato, da se omogoči
izboljšanje kvalitete plemenske živine.
Občinski ljudski odbor lahko predpiše, da morajo rejci plemenske živine
voditi kontrolo produktivnosti in drugih pomembnih lastnosti plemenske živine.
Rejec se lahko sporazume s kmetijsko organizacijo, da bo ona vodila zanj
kontrolo glede njegove plemenske živine.
8. člen
Preden predpiše občinski ljudski odbor ukrepe iz 2. člena tega zakona, mora
dobiti od komisije strokovnjakov mnenje o tem, ali so taki ukrepi potrebni,
možni in gospodarni.
Komisija strokovnjakov da mnenje na podlagi ekonomsko-tehnične dokumentacije o potrebi, možnosti in gospodarnosti predlaganih ukrepov.
9. člen
Glede / sestave in dela komisije strokovnjakov in izdelave ekonomskotehnične dokumentacije se primerno uporabljajo določbe zakona o izkoriščanju
kmetijskega zemljišča in zakona o ekonomsko-tehnični dokumentaciji in o
osnovnih načrtih za izkoriščanje kmetijskega zemljišča,
10. člen
Ce občinski ljudski odbor ne predpiše ukrepov za napredek živinorejske
proizvodnje, jih lahko predpiše na podlagi mnenja komisije strokovnjakov
okrajni ljudski odbor za posamezne občine ali za posamezna območja občin, če
so taki ukrepi potrebni, možni in gospodarni.
11. člen
Kmetijska organizacija lahko zahteva od občinskega ljudskega odbora, naj
predpiše posamezne ukrepe za napredek živinorejske proizvodnje,^ če je zagotovila pogoje zanje na območju, za katero predlaga, naj se predpišejo.
Ce se občinski ljudski odbor ne strinja s predlogom kmetijske organizacije,
lahko zahteva kmetijska organizacija od okrajnega ljudskega odbora, naj predlagane ukrepe on predpiše.
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12. člen
Z denarno kaznijo od 10 000 do 300 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek kmetijska organizacija:
1. ki se glede obvezne usmeritve živinorejske proizvodnje ne ravna po
odloku ljudskega odbora (3. člen tega zakona),
2. ki redi pasme, ki po odloku ljudskega odbora niso dovoljene (prvi odstavek 4. člena tega zakona),
3. ki brez upravičenega vzroka ne redi predpisanega najmanjšega števila
živalskih enot na 1 hektar obdelovalnega zemljišča (5. člen tega zakona),
4. ki se ne ravna po predpisih ljudskega odbora glede osemenjevanja
(6. člen tega zakona),
5. ki se ne ravna pq predpisih ljudskega odbora glede obvezne odbire in
kontrole plejnenske živine (7. člen tega zakona).
Za gospodarski prestopek po prvem odstavku tega člena se kaznuje tudi
odgovorna oseba v kmetijski organizaciji z denarno kaznijo od 1000 do 20 000
dinarjev.
13. člen
Ce zagreši individualni kmetijski proizvajalec katero od prekršitev določb
tega zakona, določenih v 13. členu, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 1000 do 20 000 dinarjev.
14. člen
Izvršni svet lahko predpiše natančnejše določbe glede posameznih ukrepov
iz 2. člena tega zakona in tudi druge določbe za izvrševanje tega zakona. Izvršni
svet lahko glede posameznih vprašanj pooblasti Sekretariat Izvršnega sveta za
kmetijstvo in gozdarstvo, da o njih izda natančnejše predpise.
15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Zvezni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča pooblašča v 116. členu
ljudske republike, da lahko predpišejo posamezne zootehnične ukrepe, da se
omogoči uporaba določb zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča.
Predmetni predlog zakona ureja najvažnejše ukrepe za napredek živinorejske proizvodnje.
Po predlogu zakona so občinski oziroma okrajni ljudski odbori pooblaščeni.
da izdajajo ukrepe za napredek živinorejske proizvodnje, s katerimi lahko
predpišejo obvezno usmeritev živinorejske proizvodnje, izbor pasem živine, ki
jih smejo rediti kmetijske organizacije ter individualni kmetijski proizvajalci,
najmanjše število živalskih enot, ki jih je treba obvezno rediti na 1 ha obdelovalnega zemljišča, obvezen način osemenjevanja in pa obvezno odbiro in
kontrolo plemenske živine.
Vse te ukrepe smejo ljudski odbori predpisati šele potem, ko so zanje
zagotovljeni pogoji. Poleg tega velja pa tudi za predpisovanje teh ukrepov enak
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postopek kot za predpisovanje agrotehničnih oz. agromelioracijskih ukrepov na
podlagi zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča. Preden izda občinski oziroma okrajni ljudski odbor odlok, s katerim predpiše ukrepe iz tega zakona,
mora dobiti od komisije strokovnjakov mnenje o tem, da so ukrepi potrebni,
možni in gospodarni. Tudi v tem primeru izda komisija strokovnjakov svojo
mnenje na podlagi ekonomsko-tehnične dokumentacije.
Z obvezno usmeritvijo živinorejske proizvodnje določi ljudski odbor, da je
treba v posameznih okoliših glede na prirodne in ekonomske pogoje usmeriti
živinorejsko proizvodnjo prvenstveno v proizvodnjo mesa ali proizvodnjo mleka
ali v vzrejo plemenske živine. Takšno rajonizacijo proizvodnje imajo okrajni
ljudski odbori že proučeno.
Z ukrepi ljudskih odborov se določijo lahko tudi pasme, ki so glede na
prirodne in ekonomske pogoje in glede na lastnosti posameznih pasem za določen
okoliš najbolj primerne. Ta preusmeritev se izvrši postopoma z osemenjevanjem
ženskih živali po plemenjaku predpisane pasme, če je dana možnost, pa tudi
z nakupom živali te pasme. Predpisovanje pasem živine prihaja posebno v
poštev pri reji prašičev, kjer težijo okrajni ljudski odbori, da razširijo mesnati
tip prašiča holandske in švedske pasme.
Zato, da se bolje izkoristi kmetijsko zemljišče in da se poveča živinorejska
proizvodnja, predpiše lahko ljudski odbor najmanjše število živalskih enot
(500 kg žive teže živali), ki jih morajo rediti kmetijske organizacije in individualni proizvajalci na hektar obdelovalnega zemljišča. Obenem predpiše ljudski
odbor tudi rok, v katerem je treba doseči predpisano število živalskih enot.
Za kmetijstvo pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora lahko ta
rok iz utemeljenih razlogov podaljša. Predlog zakona us.merja individualne
proizvajalce, da sklenejo pogodbe o kooperaciji s kmetijsko organizacijo^ glede
reje živine in določa, da se v predpisano najmanjše število živalskih enot štejejo
tudi živali, ki jih individualni proizvajalec redi v kooperaciji s kmetijsko
organizacijo.
Ljudski odbor bo lahko tudi določil okoliše, v katerih je dopustno le umetno
osemenjevanje in tudi, kakšni plemenjaki se smejo uporabljati za umetno in za
prirodno osemenjevanje.
Z obvezno odbiro in kontrolo produktivnosti in drugih pomembnih lastnosti
plemenske živine se bo skušalo doseči izboljšanje kakovosti plemenske živine.
Predvidene so denarne kazni za kmetijske organizacije in individualne
proizvajalce, ki se ne bi ravnali po ukrepih ljudskih odborov.
Izvršni svet je pooblaščen, da predpiše natančnejše določbe glede ukrepov
iz 2. člena in tudi druge določbe za izvrševanje zakona, in da glede posameznih
vprašanj pooblasti Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo, da izda o njih
natančnejše predpise.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o i krepili za napredek živinorejske proizvodnje
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS jo na
svoji seji dne 6. maja 1960 razpravljal o predlogu zakona o ukrepih za napredek
živinorejske proizvodnje. V načelni razpravi in v razpravi o podrobnostih je
odbor ugotovil, da predložni zakonski predlog ustreza potrebam razvoja kmetijstva v LR Sloveniji in da so ukrepi, ki jih predvideva ta predlog zakona,
ustrezni za predvideni razvoj.
Pri obravnavi posameznih členov je k predlogu zakona sprejel še nasledrife
spremembe in dopolnitve:
V zadnji vrsti 4. člena se za besedilom »z nakupom« doda še besedilo »ali
zamenjavo«, ker je smatral, da je taka formulacija širša in bolj ustreza namenom, ki jih člen zakona zasleduje v tem odstavku.
V drugi vrstici 10. člena se za besedilom »živinorejske proizvodnje« vstavi
še besedilo »ali če je potrebna koordinacija med posameznimi občinami«. Ta člen
predvideva možnost, da okranji ljudski odbor sam predpiše ukrepe za napredek
živinorejske proizvodnje, če jih ne predpiše občinski ljudski odbor. Odbor za
gospodarstvo je bil mnenja, da je tak predpis okrajnega ljudskega odbora
potreben tudi v primeru, če je potrebna koordinacija glede ukrepov za napredek
živinorejsko proizvodnje, ki jih predpišejo posamezni občinski ljudski odbori.
Poleg navedenih sprememb in dopolnitev je odbor sprejel tudi spremembe
in dopolnitve, ki jih je k predlogu zakona sprejel odbor za gospodarstvo Zbora
proizvajalcev, in sicer:
Na koncu prvega člena se namesto pike postavi vejica in doda naslednjo
besedilo: »obvezni pa so za kmetijske organizacije in individualne kmetijske
proizvajalce«.
Skladno z dopolnitvijo prvega člena se v 2. točki drugega člena črta besedilo
»ki jih smejo rediti kmetijske organizacije in individualni kmetijski proizvajalci« in prav tako v prvi in drugi vrstici 4. člena besedilo »ki jih smejo rediti
kmetijske organizacije in individualni kmetijski proizvajalci«.
Odbor je prav tako popravil napačno citiranje predpisa v 9. členu in napačno citiranje člena v 13. členu tega predloga zakona.
Odbor za gospodarstvo predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona o
ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje sprejme s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Mirana Cvenka.
St. 02-115/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

MiranCvenkl, r.

Franc LeskošekLr.

Priloge

^}

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOIl PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
seji dne 6. maja 1960 obravnaval predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje v besedilu, kot ga je predložil Izvršni svet.
V načelni razpravi jo odbor ugotovil potrebo po izdaji tega zakona, ki bo
omogočil občinskim oziroma okrajnim ljudskim odborom izdajati ukrepe za
napredek živinorejske proizvodnje, seveda v primeru, da so zagotovljeni potrebni pogoji. Po mnenju članov odbora je pri izvajanju tega zakona neobhodno
potrebno sodelovanje strokovnjakov, ker bi vsako šablonsko urejanje delo na
tem področju samo oviralo.
V podrobni obravnavi od člena do člena je odbor sklenil predlagati te-le
spremembe in dopolnitve:
1. člen: Na koncu besedila se doda: »obvezni pa so za kmetijske organizacije
in individualne kmetijske proizvajalce«.
2. člen: Crta se besedilo na koncu 2. točke »ki jih smejo rediti kmetijske
organizacije in individualni kmetijski prozvajalci«.
4. člen: Na koncu prve in v začetku druge vrste prvega odstavka se črta
besedilo-> ki jih smejo rediti kmetijske organizacije in individualni kmetijski
proizvajalci«.
V zadnji vrsti drugega odstavka se besedilo dopolni tako, da se za besedo
»nakupom« dodasta besedi »ali zamenjavo« tako, da se besedilo glasi: »... pa
tudi z nakupom ali zamenjavo živali te pasme«.
9. člen: Popravi se citacija zakonitega predpisa na koncu tretje vrsto in
v četrti in peti vrsti tako, da se besedilo glasi: »in odloka o osnovnih n^rlih
ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča«.
10. člen: V drugi vrsti se za besedama »živinorejske proizvodnje« doda se
besedilo »ali če je potrebna koordinacija med posameznimi občinami«.
Razen tega se v 13. členu popravi tiskovna napaka v citaciji členov (namesto
»v 13. členu« pravilno »v 12. členu«).
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona
z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Avseca.
St. 02-115/2-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

IvanAvsecl. r.

JožeGerbccl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 6. maja 1960 obravnaval predlog
zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje in se je z njim v celoti
strinjal.
Odbor je obravnaval predvsem 12. in 13, člen predloga zakona, ki vsebujeta
kazenske določbe o prestopkih, h katerim je kot pristojni odbor dal svojo pritrditev.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Vrhovca.
St. 02-105/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

StaneVrhovecl. r.

,

MilanApihl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona 0 ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje
Zakonodajni odbr je na svoji seji dne 12. maja 1960 obravnaval predlog
zakona in ga v celoti sprejel.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona je zakonodajni odbor sprejel spremembe in dopolnitve, ki jih predlagata odbora za gospodarstvo obeh zborov
k 1.. 2., 4., 9., 10. in 13. členu.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka.
St. 02-105/3-00.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:
Franc

Belšak

Predsednik:
1.

r.

dr. Heli Modic 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 12. maja 1960 razpravljal o predlogu zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da predlog zakona v skladu z zveznim
zakonom o izkoriščanju kmetijskega zemljišča določa najpomembnejše ukrepe
za napredek živinorejske proizvodnje in daje s tem, dopolnjujoč zvezne predpise, ljudskim odborom široke možnosti za delo na tem področju.
V podrobni obravnavi je odbor sprejel predloge za spremembe in dopolnitve, ki jih je predložil odbor za gospodarstvo k L, 2., 4., 9., 10. in 13. členu.
Amandmaji obeh zborov so s tem vsklajeni.
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS,
da predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje z navedenimi
spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Bojana Leskovarja.
St. 02-115/2-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

BojanLeskovarl. r.

AndrejBabnikl. r.

PREDLOG

ZAKONA

o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča
na območju hidromelioracijskih sistemov
1. Splošne določbe
1, člen
Hidromelioracijski sistemi se gradijo zaradi boljšega izkoriščanja kmetijskega zemljišča in zaradi zagotovitve visoke in stalne kmetijske proizvodnje.
Za hidromelioracijski sistem se po tem zakonu štejejo vsi prirodni in umetni
hidrotehnični objekti, ki služijo varstvu kmetijskega zemljišča in izkoriščanju
vode v kmetijske namene na določenem območju in ki tvorijo eno samo hidrotohnično in gospodarsko enoto.
2. člen
Vsi koristniki kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega
sistema imajo pravico in dolžnost, da uporabljajo ta sistem.
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3. člen
Kmetijska zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema je treba
obdelovati po sodobnih agrotehničnih metodah v skladu z naložbami v melioracijska dela.
4. člen
Kmetijsko zemljišče na območju hidromelioracijskega sistema se sme izkoriščati samo za kmetijsko proizvodnjo, razen v primerih, ki jih določa 51. člen
zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43-707/59).
Dovoljenje za izkoriščanje drugih zemljišč na območju hidromelioracijskega
sistema za pridobivanje zemlje, peska, gramoza ter za gradnjo stavb in drugih
objektov, ki ne služijo sistemu, sme za izdajo dovoljenja pristojni upravni organ
ljudskega odbora izdati šele potepi, ko dobi mnenje za kmetijstvo pristojnega
upravnega organa občinskega ljudskega odbora.
II. Izgradnja hiidromelioracijskcga sistema
5. člen
Hidromelioracijski sistem lahko gradijo vodne skupnosti in druge gospodarske organizacije, za gradnjo hidromelioracijskega sistema združene gospodarske organizacije in politično-teritorialne enote (v nadaljnjem besedilu:
investitorji).
G. člen
Za hidromelioracijski sistem, ki ga najnerava zgradili na svojem območju
politično-teritorialna enota, sprejme njeno predstavniško telo zakon oziroma
odlok.
Ce gradi hidromelioracijski sistem vodna skupnost ali druga gospodarska
organizacija, sprejme odločbo o zgraditvi hidromelioracijskega sistema najvišji
organ te organizacije.
7. člen
Zakon oziroma odlok politično-teritorialne enote o zgraditvi hidromelioracijskega sistema mora obsegati zlasti:
1. ime hidromelioracijskega sistema,
2. seznam glavnih objektov,
3. določitev sredstev potrebnih za zgraditev sistema (investicijska vsota),
4. kdo in kako bo finansiral investicije,
5. določitev rokov za posamezne etape in za celotno izgradnjo siste,ma,
6. določitev organizacije, ki bo upravljala sistem,
7. pravico in dolžnosti organizacije, ki bo upravljala sistem,
8. pravice in dolžnosti koristnikov kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema,
9. obliko in način ugotavljanja plačil za izkoriščanje hidromelioracijskega
sistema.
Ce oblika in način, kako se določa plačilo za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in kako se izplačuje, nista določena v aktu o zgraditvi hidromelioracijskega sistema, se to predpiše s posebnim zakonom oziroma odlokom,
preden začne hidrofnelioracijski sistem z obratovanjem.'
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Ce gradi hidromelioracijski sistem organizacija iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona, mora podatke iz prvega odstavka tega člena obsegati odločba
o zgraditvi hidromelioracijskega sistema.
8. člen
Hidromelioracijski sistem je treba graditi v skladu z vodnogospodarsko
osnovo.
Na območjih, za katera ni vodnogospodarske osnove, je treba hidromelioracijski sistem graditi v skladu s smernicami, ki jih izdela za vodnogospodarske zadeve pristojen upravni organ.
9. člen
V hidromelioracijskem sistemu so glavni in detajlni objekti.
Glavni objekti so zlasti:
— v hidromelioracijskem sistemu za osuševanje: glavni odvodni kanali z
objekti in črpalnimi napravami ter z daljnovodi,
— v hidromelioracijskem sistemu za namakanje: zajetja vode, glavni dovodni kanali z objekti, jezovi in črpalne naprave z daljnovodi,
— v hidromelioracijskem sistemu za obrambo pred poplavami: nasipi, raztežilniki in druge zgradbe za obrambo pred poplavami, hudourniške zgradbe
in drugi objekti za obrambo od voda s hribov.
Detajlni objekti so zlasti sekundarne in zbiralne mreže z objekti v sistemu
za osuševanje ter razdelilna in detajlna mreža z objekti v sistemu za namakanje.
Organ, ki potrdi investicijski program, določi, kateri objekti veljajo za
glavne objekte.
10. člen
Koristniki zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema so dolžni
zgraditi na svojem zemljišču na svoje stroške vse druge naprave, predvidene
v aktu o zgraditvi hidromelioracijskega sistema, ki se ne štejejo za objekte
osnovne in detajlne mreže sistema (drenažne cevi, jarke in podobno). Te naprave je treba zgraditi po tehničnih navodilih in v rokih, ki jih za vsako
leto določi organizacija, ki sistem upravlja.
11. člen
Zemljišče v državljanski lasti, ki je potrebno za zgraditev objektov hidromelioracijskega sistema, se razlasti po veljavnih predpisih.
III. Finansiranje izgradnje hidromelioracijskega sistema
12. člen
Investitor zgradi hidromelioracijski sistem z lastnimi sredstvi, z investicijskimi posojili in z dotacijami politično-teritorialnih enot.
13. člen
Politično-teritorialna enota lahko s pogodbo prenese pravice in dolžnosti
investitorja na vodno skupnost ali drugo organizacijo iz 5. člena tega zakona.
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IV. Upravljanje hidromelioracijskega sistema
14. člen
Vodna skupnost in druga gospodarska organizacija iz 5. člena tega zakona,
ki je hidromelioracijski sistem zgradila, ga tudi upravlja.
Politično-teritorialna enota, ki je zgradila hidromelioracijski sistem, ga
izroči v upravljanje vodni skupnosti ali kakšni drugi gospodarski organizaciji,
ki je določena v aktu o zgraditvi sistema.
Pnlitično-terilorialna enota, vodna skupnost in druga gospodarska organizacija, ki zgradi hidromelioracijski sistem, lahko ustanovi za njegovo upravljanje posebno gospodarsko organizacijo.
15. člen
Organizacija, ki upravlja hidromelioracijski sistem, mora izdelati osnovni
načrt za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in na podlagi tega nacrta
osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča za vse območje sistema.
Preden izdela osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, mora zahtevati mnenje drugih kmetijskih organizacij na tem območju.
Organizacija, ki upravlja hidromelioracijski sistem, skrbi za tehnično vzdrževanje objektov in naprav osuševalnega in namakalnega sistema ter organizira
za ta dela strokovno in tehnično službo, organizira odvajanje in dovajanje vode
v sistemu in pobira plačila za izkoriščanje sistema.
Organizacija, ki upravlja hidromelioracijski sistem, dela v skladu z določ-.
bami tega zakona in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
16. člen
Organizacija, ki upravlja hidromelioracijski sistem, lahko daje ta sistem
oziroma posamezne dele sistema v izkoriščanje posameznim gospodarskim organizacijam, te pa so dolžne omogočiti izkoriščanje sistema individualnim kmetijskim proizvajalcem na njegovem območju.
Pogoje za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema določajo pravila o
izkoriščanju; pravila predpiše organizacija, ki hidromelioracijski sistem
upravlja.
Pravila o izkoriščanju hidromelioracijskega sistema določajo tudi, na kakšen
način morajo kmetijske organizacije omogočiti izkoriščanje tega sistema individualnim kmetijskim proizvajalcem.
Pravila o izkoriščanju hidromelioracijskega sistema morajo biti v skladu
z določbami tega zakona in s predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona ter
z aktom o zgraditvi hidromelioracijskega sistema oziroma s posebnim predpisom
o obliki plačil za izkoriščanje sistema in o načinu plačevanja.
17. člen
Pravila o izkoriščanju hidromelioracijskega sistema obsegajo zlasti: določbo
o upravljanju in vzdrževanju objektov hidromelioracijskega sistema, o razdeljevanja vode za namakanje, o času in načinu dodeljevanja in odvajanja vode,
o ukrepih zaradi neizpolnjevanja reda pri odvajanju in dodeljevanju vode.
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določbe o organizaciji in poslovanju službe za razdeljevanje vode v sistemu,
o organizaciji službe za vzdrževanje glavnih in detajlnih objektov za razdeljevanje vode ter o dolžnostih gospodarskih organizacij, ki izkoriščajo sistem,
v zvezi z vzdrževanjem objektov; določbe o porazdelitvi stroškov za vzdrževanje
glavnih in detajlnih objektov za razdeljevanje vode.
V. Izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in kmetijskega
zemljišča na njegovem območju
18. člen
Organizacija, ki upravlja hidromelioracijski sistem, mora obdelovalcem
kmetijskega zemljišča na območju sistema zagotoviti takšen vodni reži_r^> ki
v skladu z načrti za izkoriščanje zemljišč, omogoča kar najboljše izkoriščanje
kmetijskega zemljišča.
19. člen
Osnovni načrt za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema obsega zlasti:
1. podatke o razpoložljivih količinah vode za namakanje,
2. vrste in oblike namakanja,
3. časovni razpored namakanja,
4. način odvodnjavanja,
5. določbe o nivoju talne vode, ki je potreben v posameznih letnih dobah
in določbe o rokih, ob katerih je treba odstraniti s površin odvečno vodo glede
na posamezne kulture.
Ce je hidromelioracijski sistem zgrajen samo za osuševanje oziroma samo
za obrambo pred poplavami, ni treba, da obsega osnovni načrt za izkoriščanje
hidromelioracijskega sistema vse podatke iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča na vsem območju
hidromelioracijskega sistema obsega zlasti:
1. podatke o naravnih in gospodarskih pogojih za kmetijsko proizvodnjo,
2. podatke o dosedanji proizvodnji,
3. predvideno bodočo proizvodnjo glede na sodobne agrotehnične .metode
in naložbe v melioracijska dela,
4. ukrepe, ki so potrebni, da se doseže predvidena bodoča proizvodnja,
5. podatke o sredstvih in kadrih, ki so potrebni, da se doseže predvidena
bodoča proizvodnja,
6. gospodarski račun predvidene proizvodnje.
21. člen
Osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča na vsem območju hidromelioracijskega sistema mora biti v skladu z družbenimi načrti perspektivnega
razvoja kmetijstva in z odloki o agrotehničnih in agromelioracijskh predpisih.
Osnovni načrt iz prejšnjega odstavka je okvirni načrt, posamezne gospodarske organizacije, ki obdelujejo kmetijsko zemljišče na območju hidromelioracijskega sistema, izdelajo svoje načrte po določbah zakona o izkoriščanju
kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ št. 43-707/59).
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22. člen
Osnovni načrt za izkoriščanje hidrojnelioracijskega sistema sprejme najvišji organ organizacije, ki sistem upravlja, najpozneje v dveh mesecih od tedaj,
ko je končana izgradnja sistema, oziroma ko ji je sistem izročen v upravljanje.
Osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča za vse območje hidromelioracijskega sistema sprejme najvišji organ organizacije, ki sistem upravlja,
najpozneje v šestih mesecih od tedaj, ko je končana izgradnja sistema, oziroma
ko ji je sistem izročen v upravljanje
Ce upravlja hidromelioracijski sistem kmetijska zadruga, sprej,me oba
načrta v zgoraj določenih rokih zadružni svet.
23. člen
Ko izdela organizacija osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
za vse območje hidromelioracijskega sistema, ga mora razgrniti na javni vpogled
za petnajst dni in razglasiti na krajevno običajen način, kje in od katerega dne
dalje je osnovni načrt razgrnjen.
Obdelovalci imajo pravico, da v petnajstih dneh po preteku roka za razgrnitev načrta za javni vpogled priglase pri organizaciji iz prejšnjega odstavka
svoje ugovore.
Ugovore obdelovalcev, ki jih ne upošteva, pošlje organizacija, ki je izdelala
osnovni načrt, okrajnemu ljudskemu odboru obenem s tem načrtom.
24. člen
Osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča za vse območje hidromelioracijskega siste,ma potrdi okrajni ljudski odbor na sejah obeh zborov. Ce
se hidromelioracijski sistem razteza preko dveh ali več okrajev, potrdi osnovni
načrt po poprejšnjem zaslišanju vseh za kmetijstvo pristojnih svetov okrajnih
ljudskih odborov tisti okrajni ljudski odbor, na katerega območju leži največji
del sistema.
Ce okrajni ljudski odbor ne izda odločbe o potrditvi osnovnega načrta v
šestdesetih dneh po prejemu načrta, se šteje, da jo osnovni načrt potrjen.
Ce okrajni ljudski odbor odreče potrditev osnovnega načrta, sme predlagatelj zahtevati, da potrdi osnovni načrt Izvršni svet.
25. člen
Obdelovalci kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema
morajo obdelovati zemljišče v skladu z osnovnim načrtom za izkoriščanje kmetijskega zemljišča za vse območje hidromelioracijskega sistema.
26. člen
Organizacija, ki upravlja hidromelioracijski sistem, sprejme v začetku
vsakega leta letni načrt za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema, organizacije, ki izkoriščajo kmetijsko zemljišče v tem sistemu, pa letne načrte za izkoriščanje kmetijskega zemljišča v tem sistemu.
Letni načrt za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in letni načrti za
izkoriščanje kmetijskega zemljišča v hidromelioracijskem sistemu morajo biti
vsklajeni med seboj in z osnovnima načrtoma iz 19. in 20. člena tega zakona.

Priloge

229

27. člen
Letni načrt za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema obsega zlasti
program vzdrževalnih del na hidromelioracijskem sistemu, načrt razdelitve vode
za tekoče leto in proračun dohodkov in stroškov za vzdrževanje objektov hidromelioracijskega sistema.
Z letnim načrtom se tudi predvidi skupna količina razpoložljive in potrebne
vode v tekočem letu ter način in čas razdelitve vode.
28. člen
Letni načrt za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema sprejme najvišji
organ organizacije, ki ta sistem upravlja, na podlagi prijavljenih potreb organizacij, ki izkoriščajo kmetijska zemljišča v sistemu.
Letne načrte za izkoriščanje kmetijskega zemljišča na vsem območju hidromelioracijskega sistema sprejmejo najvišji organi tistih organizacij, ki izkoriščajo kmetijsko zemljišče v tem sistemu.
29. člen
Kmetijske organizacije in druge gospodarske organazacije in zavodi, ki
uporabljajo kmetijsko zemljišče v kmetijske namene, izkoriščajo hidromelioracijski sistem po pravilih o izkoriščanju hidromelioracijskega sistema iz 16.
člena tega zakona.
30. člen
Individualni kmetijski proizvajalci, katerih zemljišča ležijo na območju
hidromelioracijskega sistema, uporabljajo sistem samo preko kmetijske zadruge
ali kmetijskega posestva.
Medsebojne pravice in dolžnosti individualnih kmetijskih proizvajalcev ter
kmetijskih zadrug oziroma posestev se določijo s pogodbo; pogodba mora biti
v skladu s pravili iz 16. člena tega zakona.
31. člen
Organizacije, ki izkoriščajo hidromelioracijski sistem, plačujejo organizaciji,
ki upravlja sistem, z aktom o zgraditvi hidromelioracijskega sistema določena
plačila za izkoriščanje sistema, in sicer kot tudi za individualne kmetijske proizvajalce.
Individualni kmetijski proizvajalci na območju hidromelioracijskega sistema
plačujejo z aktom o zgraditvi hidromelioracijskega sistema določena plačila
organizaciji, preko katere izkoriščajo sistem, v skladu s pogodbo iz 30. člena
tega zakona.
32. člen
Višina in način plačil za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema, ki ga
plačujejo gospodarske,,organizacije, se določi v pravilih o izkoriščanju sistema
(drugi odstavek 16. člena tega zakona), ali v posebni pogodbi o izročitvi hidromelioracijskega sistema ali posameznega dela sistema gospodarski organizaciji
(prvi odstavek 16. člena tega zakona).
■
■
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33. člen
Ce individualni kmetijski proizvajalci na zahtevo organizacije, preko katere
izkoriščajo hidromelioracijski sistem, ne plačajo svojih obveznosti v določenem
roku, jih izterja za finance pristojni organ občinskega ljudskega odbora po
predpisih o prisilni izterjavi davkov.
34. člen
Za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema lahko pridobivajo druge osebe
služnosti, da morejo odvajati ali dovajati vodo.
O pridobitvi služnosti iz prejšnjega odstavka upravni organ občinskega
ljudskega odbora, ki je pristojen za kmetijstvo.
Za služnost, s katero se obremeni zemljišče, ima obdelovalec pravico do
odškodnine proti drugemu, ki je služnost pridobil.
Odškodnina po prejšnjem odstavku se določi z odločbo, s katero se služnost
pridobi.
Glede načina, kako se določi odškodnina, in glede pravnih sredstev zoper
odločbo o odškodnini, veljajo ustrezne določbe zakona o razlastitvi.
Obdelovalci zemljišč so dolžni dovoliti pot čez svoje zemljišče osebam, ki
so poklicane meriti, snemati ali zaznamovati teren za zgraditev objektov hidromelioracijskega sistema ter osebam, ki izvajajo dela ali vzdržujejo objekte tega
sistema.
Obdelovalci zemljišč imajo po veljavnih predpisih pravico do odškodnino
za škodo, ki jim je prizadejana z deli iz prejšnjega odstavka.
35. člen
Ce obdelovalec kmetijskega zemljišča, ki je državljanska lastnina, ne izkorišča svojega zemljišča po osnovnem načrtu za izkoriščanje kmetijskega zemljišča za vse območje hidromelioracijskega sistema, se lahko da njegovo zemljišče v prisilno upravo za pet do deset let v skladu z določbami drugega razdelka II. poglavja zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list
FLRJ, št. 43-707/59).

VI. Nadzorstvo
36. člen
Za kmetijstvo pristojni upravni organ občinskega ljudskega odbora nadzoruje izkoriščanje hidromelioracijskega sistema, izkoriščanje kmetijskega zemljišča na območju tega sistema, delo organizacije, ki upravlja sistem in delo
gospodarskih organizacij, preko katerih izkoriščajo sistem individualni kmetijski
proizvajalci.
Za finance pristojni organ občinskega ljudskega odbora ima pravico nadzorovati, ali so plačila za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema določena v
skladu z aktom o zgraditvi hidromelioracijskega sistema oziroma s posebnim
predpisom (7. člen tega zakona).
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37. člen
Organ, ki je pristojen za nadzorstvo, lahko zadrži izvršitev nezakonitih
sklepov organizacij, ki upravljajo oziroma izkoriščajo hidromelioracijski sistem,
mora pa zadevo brez odlašanja predložiti pristojnemu svetu občinskega ljudskega odoora v odločitev. Ce svet o zadevi ne odloči v tridesetih dneh, se sklep
izvrši.
VII. Kazni
38. člen
Z denarno kaznijo do 300 000 dinarjev se kaznuje za prekršek gospodarska
ali druga organizacija:
1. če ne sprejme osnovnega načrta za izkoriščanje hidromelioracijskega
sistema in osnovnega načrta za izkoriščanje kmetijskega zemljišča na vsem
območju hidromelioracijskega sistema v predpisanejn roku (prvi in drugi odstavek 22. člena tega zakona),
2. če ne skrbi za tehnično vzdrževanje objektov in delovanje naprav osuševalnega in namakalnega sistema ali ne organizira strokovne in tehnične službe
(drugi odstavek 15. člena tega zakona),
3. če ne zgradi na svojem zemljišču na svoje stroške naprav iz 10. člena
tega zakona oziroma jih ne zgradi po tehničnih navodilih in v rokih, ki jih ji
določi organizacja, ki sistem upravlja,
4. če ne omogoča izkoriščanja hidromelioracijskega sistema upravičencem
na območju sistema (prvi odstavek 16. člena tega zakona),
5. če ne dovoli poti čez svoje zemljišče osebam, ki so poklicane meriti,
snemati, ali zaznamovati teren za objekte hidromelioracijskega sistema ter
osebam, ki izvajajo dela ali vzdržujejo objekte tega sistema (šesti odstavek
34. člena tega zakona),
6. če koristnikom zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema brez
upravičenega razloga ne zagotovi vodnega režima, ki omogoča kar najboljše
izkoriščanje zemljišča (18. člen tega zakona).
Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 20 000
dinarjev tudi odgovorna oseba v gospodarski ali drugi orgatvizaciji.
39. člen
Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev se kaznuje za prekršek iz 3. in 5.
točke 38. člena tega zakona individualni kmetijski proizvajalec.
VIII. Prehodne in končne določbe
40. člen
Ce jezovna naprava povzroča škodo z zamočvirjenjem kmetijskega zemljišča
na območju hidromelioracijskega sistema ali izven njega, lahko za vodno gospodarstvo pristojni upravni organ okrajnega ljudskega odbora odloči, da jo mora
lastnik ali uporabnik primerno preurediti ali pa odstraniti.
Pri odločanju po prejšnjem odstavku je treba upoštevati družbeno korist
naprave in jo primerjati s škodo, ki jo povzroča. Ce se odredi preureditev ali
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odstranitev naprave, je treba določiti tudi pogoje in ukrepe, ki so potrebni, da
zaradi preureditve oziroma odstranitve naprave ne nastane škoda v strugi
vodotoka.
Ce se odredi preureditev oziroma odstranitev naprave iz prvega odstavka
tega člena se ustrezno tudi omeji oziroma odvzame vodno gospodarsko dovoljenje za izkoriščanje vode (12. člen zakona o varstvu voda. Uradni list LRS,
št. 40-170/57).
41. člen
Upravljanje in izkoriščanje obstoječih hidromelioracijskih sistemov ter
izkoriščanje kmetijskega zemljišča na območju obstoječih hidromelioracijskih
sistemov je treba vskladiti s predpisi tega zakona v enem letu od dneva, ko
začne veljati ta zakon.
42. člen
Za obstoječe hidromelioracijske sisteme, ki so jih zgradile ali jih gradijo
politično-teritorialne enote, se določi oblika in način, kako se določa plačilo za
izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in kako se izplačuje, s posebnim
zakonom oziroma odlokom v enem letu od dneva, ko začne veljati ta zakon
oziroma preden začne hidromelioracijski sistem obratovati.
43. člen
Posamezna manjša hidromelioracija ali regulacija, ki obsega le posamezne
objekte, se ne šteje za hidromelioracijski sistem po tem zakonu. Tako manjšo
hidromelioracijo oziroma regulacijo upravlja, vzdržuje in skrbi za njeno pravilno
delovanje kmetijska organizacija, ki izkorišča kmetijsko zemljišče na območju
te hidromelioracije oziroma regulacije.
Izvršni svet izda predpise o tem, kakšne hidromelioracije in regulacije se
štejejo za manjše po prejšnjem odstavku ter o njihovi gradnji, finansiranju,
upravljanju in vzdrževanju.
Izvršni svet lahko pooblasti Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in
gozdarstvo, da uredi posamezna vprašanja s svojim predpisom.
44. člen
Republiški upravni organ, ki je pristojen za vodno gospodarstvo, izda
tehnične predpise o vzdrževanju in delovanju naprav hidromelioracijskega
sistema.
45. člen
Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo lahko izda natančnejše predpise o izdelavi in postopku za sprejem osnovnih načrtov.
46. člen
Z dnem, ko_začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o ureditvi in
izkoriščanju kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih (Uradni list LRS,
it. 23-103/57).
47. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
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OBRAZLOŽITEV
Perspektivni plan hidromelioracij zajema 185 000 ha površine, t. j. 19 %
ali Vs skupne površine kmetijskega zemljišča v LRS.
Od skupno 185 000 ha hidromelioracijske površine je 63 000 ha ogroženih
od redno ponavljajočih se poplav, 111 000 ha je zamočvirjenih, a 86 000 ha bi
bilo smotrno namakati že zdaj. Predvideva pa se, da se bo obseg namakanja
znatno povečal z nadaljnjim intenziviranjem kmetijske proizvodnje.
V hidromelioracije je bilo do leta 1945 Vloženih 5200 milj. din, po osvoboditvi pa 1650 milij. din. Vložene investicije pa niso imele polnega učinka, ker
v mnogih primerih hidromelioracijskih objektov niso vzdrževali in obnavljali.
Stroške za izvedbo nakazanih hidromelioracij cenimo na 33 milijard din.
Povprečni stroški znašajo torej 178 000 din/ha.
Po izvršitvi hidromelioracij se bo povečala vrednost kmetijske bruto proizvodnje letno za 12 milijard dinarjev oziroma za 155 0/o ali za 65 000 din/ha.
Vrednost neto proizvodnje se bo povečala za 7900 milij. din oziroma za 394 0/o
ali za 42 500 din/ha.
V orientacijo navajamo največja hidromelioracijska območja: Prekmurje
35 000 ha, Dravsko polje 30 000 ha. Ljubljansko barje 16 000 ha, Sčavniška dolina
12 000 ha. Pesniška dolina 10 000 ha. Krško polje 8500 ha, Savinjska dolina
6000 ha, Apačka dolina 4000 ha. Cerkniško polje in Koprsko 3900 ha, RibmškoKočevsko polje 3000 ha, Vipavska dolina 2600 ha, Pšata in Višnjica 2500 ha in
Lijak z 1000 ha. Skupno znaša površina naštetih območij 140 900 ha, ostalo so
številna manjša hidromelioracijska območja s skupno površino 44 100 ha.
Predlog zakona obravnava osuševanje in namakanje zemljišča, obrambo od
poplav in regulacije vodotokov pa le v sklopu s hidromelioracijo kmetijskega
zemljišča.
Predlog zakona je razdeljen na osem poglavij.
I. Splošne določbe
Uvodoma določa predlog zakona, kdaj se gradijo hidromelioracijski sistemi,
kaj je razumeti pod hidromelioracijskim sistemom, kdo ima pravico in dolžnost
tak sistem uporabljati ter kako se morajo obdelovati kmetijska zemljišča na
območju hidromelioracijskega sistema.
II. Izgradnja hidromelioracijskega sistema
Glede izgradnje hidromelioracijskega sistema predvideva predlog zakona,
da so investitorji lahko vodne skupnosti, posamezne gospodarske organizacije,
v ta namen združene gospodarske organizacije in politično-teritorialne enoto.
Načrtnost izgradnje je zajamčena v določilu, da mora biti hidromelioracijski
sistem v.skladu z vodnogospodarsko osnovo območja, v kolikor pa osnove še ni.
z ureditvenimi smernicami, ki jih' izda za vodnogospodarske zadeve pristojni
upravni organ.
Osnutek deli objekte na glavne in detajlne objekte zato, da omogoči
ustrezno določitev odgovornosti za finansiranje, izgradnjo, vzdrževanje in
upravljanje objektov.
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III. Finansiranje izgradnje hidromelioracijskega sistema
Kot vire finansiranja določa predlog zakona lastna sredstva, investicijska
posojila in dotacije politično-teritorialnih enot. Ce je investitor politično-teritorialna enota, lahko prenese pravice in dolžnost na vodno skupnost ali na
ustrezno drugo gospodarsko organizacijo.
IV. Upravljanje hidromelioracijskega sistema
Praviloma upravlja hidromelioracijski sistem tista organizacija, ki ga je
zgradila. Ce je hidromelioracijski sistem zgradila politično-teritorialna enota,
mora določiti organa upravljanja v aktu o zgraditvi sistema. Poleg tega je
predvidena tudi možnost, da upravljajo na večjih hidromelioracijskih sistemih
posebne organizacije osnovne, druge organizacije pa detajlne objekte. Vsaka
organizacija mora imeti urejeno tehnično službo. Razmerje med tejni organizacijami se uredi s pogodbo.
Pogoje za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema določajo pravila o
izkoriščanju hidromelioracijskega sistema, ki jih predpiše organizacija, ki
sistem upravlja. V teh pravilih mora biti določeno, na kakšen način morajo
kmetijske organizacije omogočiti izkoriščanje sistema individualnim kmetijskim
proizvajalcem.
V. Izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in kmetijskega zemljišča na
njegovem območju
Glede izkoriščanja hidromelioracijskega sistema določa predlog zakona, da
mora organ upravljanja sprejeti osnovni načrt za izkoriščanje sistema. S tem
osnovnim načrtom mora biti vsklajen osnovni načrt za izkoriščanje zemljišča
na območju hidromelioracijskega sistema po predhodni konsultaciji kmetijskih
organizacij na tem območju. Osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča potrjuje okrajni ljudski odbor. Ce individualni kmetijski proizvajalci ne
izkoriščajo zemljišča v skladu z osnovnim načrtom, se tako zemljišče lahko da
v prisilno upravo za čas od 5 do 10 let.
Individualni kmetijski proizvajalci smejo izkoriščati sistem samo preko
kmetijske zadruge ali kmetijskega posestva in sicer na način, kot ga predvideva
pogodba, ki mora biti v skladu s pravili zadruge ali posestva o izkoriščanju
hidromelioracijskega sistema.
Nadalje določa predlog zakona postopek za sprejem osnovnega načrta za
izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in osnovnega načrta za izkoriščanje
kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema. Poleg tega
vsebuje določila o sprejemanju in vsebini letnih načrtov za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema in letnih načrtov za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
v hidromelioracijskih sistemih. Letni načrti so kot pri vseh gospodarskih organizacijah potrebni programi letnih del, ki jih je treba vsako leto sproti določiti
ob začetku poslovnega leta.
Za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema morajo plačati koristniki plačilo, ki upošteva stroške izgradnje določenih objektov hidrosistema, stroške
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upravljanja, vzdrževanja in obratovanja hidrosistema. Višino in način plačevanja
določajo pravila organizacije, ki hidrosistem izkorišča. Individualni kmetijski
proizvajalci izplačujejo plačila za izkoriščanje hidromelioracijskega sistema po
organizaciji, preko katere ga izkoriščajo. Predvidena je tudi prisilna izterjava
plačila po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
VI. Nadzorstvo
Nadzorstvena pravica je poverjena upravnim organom občinskih ljudskih
odborov, ki so pristojni za kmetijstvo oz. finance.
VII. Kazni
Ze kršitve posameznih določil so predvidene kazni tako za gospodarske
organizacije, za odgovorne osebe teh organizacij, kakor tudi za individualne
kmetijske proizvajalce.
VIII. Prehodne in končne določbe
Določen je rok enega leta, v katerem mora biti sprejet zakon oziroma odlok,
ki bo določil obliko in način, kako se bo določilo plačilo za izkoriščanje hidromelioracijskih sistemov, ki so že zgrajeni ali v izgradnji.
Predlog zakona predvideva (40. člen) preureditev oziroma odstranitev jezovnih naprav na hidromelioracijskem območju kaker tudi izven njega, če
povzročajo škodo z zamočvirjanjem kmetijskega zemljišča.
Manjše melioracije oziroma regulacije se ne štejejo za hidromelioracijski
sistem po tem zakonu. Upravlja in vzdržuje jih kmetijska organizacija, ki izkorišča kmetijsko zemljišče na območju take melioracije oziroma regulacije.
Kakšne melioracije oziroma regulacije se štejejo za manjše, kakor tudi pogoje
za njih gradnjo, finansiranje, upravljanje in vzdrževanje, predpiše Izvršni svet,
ki za ureditev posameznih vprašanj lahko pooblasti tudi Sekretariat Izvršnega
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo.
Republiški upravni organ, pristojen za vodno gospodarstvo, je pooblaščen,
da izda navodila o tehničnem vzdrževanju in delovanju naprav hidromelioracijskega sistema, Sekretariat IS za kmetijstvo in gozdarstvo pa lahko izda natančnejše predpise o izdelavi in postopku za sprejem osnovnih načrtov.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na
svoji seji dne 6. maja 1960 razpravljal o predlogu zakona o hidromelioracijskih
sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidrojnelioracijskih
sistemov.
V razpravi je odbor ugotovil, da je predlog zakona v skladu s prizadevanji
za dvig kmetijske proizvodnje in da pomeni enega od elementov za uresničenje
postavljenih ciljev.
V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel to-le dopolnitev: '
V 4. členu se v tretji vrstici drugega odstavka za besedo »gramoza« doda
še beseda »šote«.
Odbor je sprejel tudi spremembo in dopolnitev 12. člena, ki jo je sprejel
odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev, tako da se ta člen glasi: »Investitor
lahko zgradi hidromelioracijski sistem z lastnimi sredstvi, z investicijskmi sredstvi, z investicijskimi posojili ali z dotacijami politično-teritorialnih enot.«, ter
spremembo 21. člena, tako da se na koncu prvega odstavka beseda »predpisih«
zamenja z besedo »ukrepih«.
V 31. členu je odbor popravil tiskovno napako v zadnji vrstici prvega odstavka, tako da se pravilno glasi: »... in sicer zase kot tudi za individualne
kmetijske proizvajalce.«
Prav tako se odbor strinja s spremembami, ki jih predlaga zakonodajni
odbor.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Mirana Cvenka.
St. 02-116/1-60
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Miran Cvenkl.r.

Franc Leskošek 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
seji dne 6. maja 1960 obravnaval predlog zakona o hidromelioracijskih sistemih
in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih
sistejnov.
V načelni razpravi o predlogu zakona, ki obravnava osuševanje in namakanje zemljišča, obrambo pred poplavami in regulacijo vodotokov pa le v sklopu
s hidromelioracijo kmetijskega zemljišča, so člani odbora razpravljali o velikih
naložbah v hidromelioracije, ki so po vojni znašale okoli 2 milijardi dinarjev,
vendar pa vložena sredstva niso povsod dajala ustreznega učinka. V zvezi s
tem so člani odbora razpravljali tudi o vodnih skupnostih in o potrebi, da se
vložena sredstva smotrno izkoristijo.
V podrobni obravnavi od člena do člena je odbor sklenil predlagati te-le
spremembe in dopolnitve:
4. člen: V tretji vrsti drugega odstavka se za besedo »gramoza« doda še
vejica in beseda »šote«.
12. člen: Besedilo tega člena se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»Investitor lahko zgradi hidromelioracijski sistem z lastnimi sredstvi, z
investicijskimi posojili ali z dotacijami politično-teritorialnih enot.«
21. člen: Na koncu prvega odstavka naj se beseda »predpisih« zamenja
z besedo »ukrepih«.
31. člen: V zadnji vrsti prvega odstavka se pomotoma izpuščena beseda
»zase« vnese v besedilo tako, da se glasi: »... in sicer zase kot tudi za...«
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona
o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na
območju hidromelioracijskih sistemov z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Avseca.
St. 02-116/2-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

IvanAvsecl. r.

JožeGerbecl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča na ohmočju hidromelioracijskih sistemov
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 6. maja 19G0 obravnaval predlog
zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča
na območju hidromelioracijskih sistemov in se je s predlogom v celoti strinjal.
Odbor je obravnaval predvsem 38. in 39. člen predloga zakona, ki vsebujeta
kazenske določbe o prekrških in je kot pristojni odbor dal k njim svojo pritrditev.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju
hidromelioracijskih sistemov.
Za poročevalca je odbor določil inž. Pepco Perovšek.
St. 02-106/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Milan Apih 1. r.

inž. Pepca Perovšek 1. r.

Predsednik:

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o hidromelioracijr.kih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov
Zakonodajni odbor je obravnaval na seji dne 12. maja 1960 predlog zakona
o hidromelioracijskih sistemih in predlagal nekatere spremembe:
14. člen: v 1. vrsti 1. odstavka se beseda »in« zamenja z besedo »ali« tako.
da se besedilo glasi:
»Vodna skupnost ali druga gospodarska . . .«
21. člen: na koncu 1. vrste 2. odstavka se naredi pika. Nadaljnje besedilo
se formulira kot nov stavek.
(». . . je okvirni načrt. Posamezne gospodarske organizacije . . .«)
Odbor je sprejel tudi spremembe in dopolnitve gospodarskih odborov k 4..
12., 21. in 31. členu.
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Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejjne predlog zakona z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka.
St. 02-106/3-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

F r a n c B e 1 š a k 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1 . r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o Imlroinclloracljskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 12. maja 1960 razpravljal o predlogu zakona o hidromelioracijskih sistemih
in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov po besedilu, ki ga je predložil Izvršni svet.
Zakonodajni odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je predlog zakona
v skladu z našim ustavnim in pravnim sistemom in da proti predlogu ni zakonodajnih pravnih pomislekov.
V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagal odbor za gospodarstvo k 4., 12., 21. in 31. členu,
razen teh pa je sklenil predlagati še tele spremembe in dopolnitve:
14. člen: v prvi vrsti I. odstavka se besedica »in« zamenja z besedico »ali«,
tako da se besedilo glasi: »Vodna skupnost ali druga gospodarska organizacija . . .«
21. člen: na koncu prve vrste II. odstavka se naredi pika in nadaljnje besedilo označi kot nov stavek (. .. je okvirni načrt. Posamezne gospodarske organizacije . . .«).
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju
hidromelioracijskih sistemov z navedenimi spremembami in dopolnitvami
sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Bojana Leskovarja.
St. 02-116/2-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:
BojanLeskovarl. r.

_

Predsednik:

AndrejBabnikl. r.
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PREDLOG

ODLOKA

o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje
kmetijskega zemljišča
1. člen
Obstoječe kmetijsko organizacije morajo izdelati osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča iz 17. člena zakona o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča najpozneje do 30. septembra 1961, kmetijske organizacije, ki bodo
ustanovljene po 30. septembru 1960, pa najpozneje v enem letu po ustanovitvi
oziroma po konstituiranju.
Za čas, dokler kmetijske organizacije ne izdelajo osnovnega načrta, morajo
predvideti v svojem proizvodno-finančnem načrtu, katere agrotehnične in agromelioracijske ukrepe bodo izvedle v tistem letu.
2. člen
Predlog osnovnega načrta za izkoriščanje kmetijskega zemljišča je treba
predložiti delovnemu kolektivu kmetijske organizacije vsaj 30 dni prej, preden
o njem sklepa delavski svet kmetijskega posestva, zadružni svet kmetijske zadruge oziroma upravni odbor kmetijskega zavoda.
3. člen
Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo izda natančnejše
predpise o Izdelovanju osnovnih sredstev za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
in o postopku za njihovo sprejemanje ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji
za agrotehnične oziroma agromelioracijske ukrepe iz 4. člena zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča.
4. člen
Z denarno kaznijo od 10 000 do 300 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek kmetijska organizacija, ki ne sprejme svojega osnovnega načrta za
izkoriščanje kmetijskega zemljišča v roku, ki je določen v 1. členu tega zakona.
Za gospodarski prestopek po prejšnjem odstavku tega člena se kaznuje
tudi odgovorna oseba v kmetijski organizaciji z denarno kaznijo od 1000 do
20 000 dinarjev.
5. člen
Določbe zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni
list LRS, št. 40-171/57) prenehajo veljati, ko začne veljati ta odlok, kolikor
niso bile razveljavljene že z zakonom o izkoriščanju kmetijskega zemljišča.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu LRS.
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OBRAZLOŽITEV
Zvezni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št.
43/59) ima značaj temeljnega zakona, z izjejno določb III. in IV. poglavja (določbe o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območjih hidromelioracijskega
sistema in določbe o izkoriščanju kmetijskega zemljišča v nekmetijske namene),
ki veljajo kot splošna načela za republiške zakone.
V 4. do 9. členu zveznega zakona so določbe o tem, kdo' ob kakšnih pogojih
in na kakšen način lahko predpiše agrotehnične ali agromelioracijske pogoje,
v 10. in 17. do 20. členu pa so določbe o osnovnem načrtu za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, ki ga mora izdelati vsaka kmetijska organizacija.
Omenjene določbe o agrotehničnih in agromelioracijskih ukrepih ter o
osnovnih načrtih za izkoriščanje kmetijskega zemljišča že veljajo kot določbe
temeljne zvezne zakonodaje neposredno. Zato teh vprašanj republike s svojimi
zakoni ne morejo urejati. Teh določb pa zaenkrat še ni mogoče izvajati, ker
je za njihovo izvajanje potreben še republiški dopolnilni predpis.
Po 6. členu zveznega zakona so republike pooblaščene, da izdajo natančnejše
predpise o ekonomsko-tehnični dokumentaciji, po 21. in 103. členu pa, da izdajo
natančnejše predpise o izdelovanju osnovnih načrtov za izkoriščanje kmetijskega
zemljišča, o postopku in o tem, v kakšnem roku morajo kmetijske organizacije
sprejeti osnovne načrte.
Večina vprašani, za katerih ureditev so pooblaščene republike, je tehnične
narave in je prav, da se uredijo s predpisom upravnega organa, za kar je pa
potrebno zakonsko pooblastilo. Z zakonom pa je treba urediti vprašanje rokov
in vprašanje načina sprejemanja osnovnega načrta.
Ker gre samo za ureditev posameznih vprašanj s področja izkoriščanja kmetijskega zemljišča, naj bi se ureditev teh vprašanj predpisala z odlokom Ljudske
skupščine in ne z zakonom.
Predlod odloka obsega določbe o tem, v kakšnem roku morajo kmetijske
organizacije sprejeti osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, načelno določbo za sprejemanje osnovnega načrta, pooblastilo za Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo, da izda natančnejše predpise o izdelovanju in sprejemanju osnovnih načrtov in o ekonomsko tehnični dokumentaciji
ter kazensko določbo.
Po predlogu odloka morajo obstoječe kmetijske organizacije izdelati osnovni
načrt za izkoriščanje kmetijskega zemljišča najpozneje do 30. IX. 1960, tiste
kmetijske organizacije, ki bodo ustanovljene po 30. IX. 1960, pa najpozneje v
enem letu po ustanovitvi oziroma konstituiranju. Za čas, dokler ne izdelajo
osnovnega načrta, pa morajo kmetijske organizacije v svojem proizvodno-finančnem načrtu predvideti agrotehnične in agromelioracijske ukrepe, ki jih
bodo v dotičnem letu izvedle. Enoletni rok je za izdelavo osnovnega načrta primeren in zadosten. Predlog osnovnega načrta je treba predložiti delovnemu
kolektivu v predhodno obravnavo, preden sklepa o njem delavski svet, kmetijska
organizacija, zadružni svet kmetijske zadruge oziroma upravni odbor kmetijskega zavoda.
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Z zveznim zakonom o izkoriščanju kmetijskega zemljišča je bila deloma
neposredno, deloma posredno urejena materija, ki je bila predmet republiškega
zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list LRS,
št. 40/57). Zaradi jasnosti je v predlogu odloka določba, da preneha veljati ta
republiški zakon, kolikor niso bile njegove določbe razveljavljene že z zveznim
zakonom.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji
za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora je na svoji seji dne 6. jnaja 1960
razpravljal o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični
dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča.
Odbor je ugotovil, da je predlog odloka utemeljen s tem, da gre za ureditev
posameznih vprašanj na podlagi zveznega zakona o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča.
V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel spremembo 1. točke odloka s
tem, da se drugi odstavek te točke v celoti črta.
Poleg tega je odbor sprejel spremembo 5. točke, kot jo je kasneje predložil
Izvršni svet, tako da se ta točka glasi: »Ko začne veljati ta odlok, prenehajo
veljati vse določbe zakona o racionalnem izkoriščanju zemljišč (Ur. list LRS
št. 40-171/57), razen določb 15. do 19. člena ter druge in četrte alinee 22. člena.«
Odbor je prav tako spremenil napačno navajanje členov v tem odloku, tako
da je namesto členov stavil točke, ter popravil v 4. točki napačno citiranje
zakonitega predpisa, ki rnora biti pravilno označen kot 1. točka tega odloka.
Prav tako se odbor za gospodarstvo strinja z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki jih je k temu predlogu odloka predlagal zakonodajni odbor.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog odloka sprejme s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Marolta.
Št. 02-117/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

J ože M a ro 1 t 1. r.

F r a n c L e s k o š e k 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji
za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
seji dne 6. maja 1960 obravnaval predlog odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča in ga
v načelu in v podrobnostih sprejel.
V podrobni obravnavi je odbor sklenil predlagati te-le spremembe in dopolnitve k predlogu odloka:
V odloku citirani členi naj se spremenijo v točke.
1.: Drugi odstavek se črta v celoti.
4.: Na koncu prvega odstavka se beseda »zakona« nadomesti z besedo
»odloka«.
Odbor je tudi sprejel amandma k 5. točki, ki ga je predlagal Izvršni svet
in po katerem se besedilo te točke spremeni tako, da se glasi:
»Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vse določbe zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč (Ur. 1. LRS, št. 40-171/57) razen določb
15. do 19. člena ter druge in četrte alinee 22. člena.«
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka
z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Henrika Cigoja.
St. 02-117/2-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

H e n r i k C i g o j 1. r.

J o ž o G e r b e c 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji
za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 6. maja 1960 obravnaval predlog
odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča ter ga v celoti sprejel.
Odbor je obravnaval kazenske določbe O' prestopkih, določene v 4. členu
predloga odloka ter je k njim dal svojo pritrditev.

244

Priloge

Odbor se je strinjal s spremembami in dopolnitvami, ki jih je k 5. členu
predloga odloka kasneje predlagal Izvršni svet ter predlaga Republiškemu
zboru, da sprejme odlok o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča.
Odbor je za poročevalca določil inž. Pepco Perovšek.
St. 02-107/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

inž. P e p c a P e r o v š e k 1. r.

M i 1 a n A p i h 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji
za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
Zakonodajni odbor je na svoji seji dne 12. maja 1960 razpravljal o predlogu
odloka in ga v načelu sprejel.
Pri obravnavi posameznih točk odloka je odbor predlagal, da se v 4. točki
I. odstavka v zadnji vrsti beseda ^členu« nadomesti z besedo »točki«. Odbor
je sprejel tudi spremembo in dopolnitev k 1. in 4. točki, ki sta jih predlagala
odbora za gospodarstvo, in k 5. točki, kot jo je predlagal Izvršni svet.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog odloka z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka.
St. 02-107/3-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

F r a n c B e 1 š a k 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1 . r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
21akonodajni odbor

•

■

, ■

i кпа

POROČILO
k predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji
za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 12. maja 1960 razpravljal o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča ter ga
v načelu in podrobnostih sprejel.
Odbor je sprejel tudi predloge odbora za gospodarstvo k predlogu odloka
in novo formulacijo besedila 5. točke, kot jo je predlagal na seji odbora za
gospodarstvo Izvršni svet; v skladu s predlogi odbora za gospodarstvo pa odbor
še predlaga popravek v zadnji vrsti I. odstavka 4. točke, kjer naj se beseda
»členu« zamenja z besedo »točki«.
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Bojana Leskovarja.
St. 02-117/2-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

BojanLeskovarl. r.

AndrejBabnikl. r.

PREDLOG ODLOKA
o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
1. člen
Arondacija v korist kmetijskih in drugih gospodarskih organizacij se ob
pogojih iz 54. člena zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča lahko dovoli
le, če uporabljajo te organizacije najmanj 25 0/o, na območju hidromelioracijskega sistema, ki je že zgrajen ali je v gradnji, pa najmanj 10 0/o skupne površine kmetijskega zemljišča v kompleksu, ki naj bi se arondiral.
2. člen
Arondacija v korist individualnih kmetijskih proizvajalcev se ob pogojih
iz 55. člena zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča lahko dovoli le, če je
s pogodbami o dolgoročni kooperaciji zajetih najmanj 30 % skupne površine
kmetijskega zemljišča v kompleksu, ki naj bi se arondiral.
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3. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi odstotka zemljišč
pri arondaciji (Uradni list LRS, št. 2/60).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Ljudska skupščina LRS je že s svojim odlokom (Ur. 1. LRS, št. 2/60) določila odstotek zemljišč pri arondaciji v smislu 54. člena zakona o izkoriščanju
kmetijskega zemljišča. S tem je bila dana možnost izvajanja arondacij po novem
zakonu v korist kmetijskih organizacij.
Predlog novega odloka prevzema iz zgoraj omenjenega odloka določbo, da
mora biti v kompleksu, ki se namerava arondirati, najmanj 25 % skupne površine kmetijskega zemljišča v uporabi kmetijske organizacije. Na novo pa naj
bi se s predlaganim odlokom določilo, da zadostuje že 10 % skupne površine
kmetijskega zemljišča v kompleksu, če gre za zemljišče na območju hidromelioracijskega sistema, ko je sistem že zgrajen ali pa je še v gradnji. Ta določba
je umestna zato, ker se vlagajo na območju hidromelioracijskega sistema večjo
družbene investicije.
Doslej tudi ni bil določen odstotek skupne površine kmetijskega zemljišča
v kompleksu za primer, da se dovoli arondacija v korist individualnih proizvajalcev, ki so sklenili s kmetijsko organizacijo pogodbe o dolgoročni kooperaciji.
Predlog odloka določa, da mora biti najmanj 30 0/o skupne površine kmetijskega
zemljišča v kompleksu, ki naj bi se arondiral, zajetih s pogodbami o dolgoročni
kooperaciji. Seveda gre tudi v tem primeru za arondacijo v korist kmetijske
proizvodnje na zemljiščih, ki so v kooperaciji s kmetijsko organizacijo, ne pa
za arondacijo v korist individualnih lastnikov. Menimo pa, da je vendarle potrebno, da se v tem primeru določi višji odstotek, kot v primeru arondacije v
korist kmetijske organizacije, ker gre na eni strani za zemljišča, ki so še v
zasebni lastnini, na drugi strani pa je z zveznim zakonom dana možnost, da se
izvede arondacija tudi tedaj, če je večina proizvajalcev, ne glede na površino,
v kooperaciji s kmetijsko organizacijo.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora je na svoji seji dne 6. maja 1960
razpravljal o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji.
Odbor je v razpravi ugotovil, da predlog odloka ustreza naši politiki na
področju kmetijstva in ga je sprejel brez sprememb in dopolnitev ter predlaga
Republiškemu zboru, da ga sprejme v predloženi obliki.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Marolta.
St. 02-118/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

JožeMaroltl. r.

Franc Leskošek 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
seji dne 6. maja 1960 obravnaval predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč
pri arondaciji.
V načelni obravnavi o predlogu odloka, je odbor ugotovil potrebo po izdaji
tega odloka, zlasti glede na novo določeni odstotek skupne površine kmetijskega
zemljišča v kompleksu, pri katerem gre za zemljišča na območju hidromelioracijskega sistema, v katerega so vložene večje družbene investicije.
V podrobni obravnavi od člena do člena je odbor sklenil predlagati, naj se
v odloku citirani členi spremenijo v točke.
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka o
določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji z navedeno spremembo sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Henrika Cigoja.
St. 02-118/2-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

HenrikCigojl. r.

JožeGerbecl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROGILO
k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
Zakonodajni odbor je na svoji seji dne 12. maja 1960 obravnaval predlog
odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji in ga v načelu sprejel z dopolnitvijo, da se iz pravno tehničnega razloga besede »člen« črtajo in tako ostane
samo oznaka za točke.
Pri podrobni obravnavi posameznih točk je odbor sprejel naslednje spremembe oziroma dopolnitve:
Besedilo na koncu 1, točke naj se spremeni tako, da se črtajo besede »ki
naj bi se arondiral« in namesto njih vnese besede »ki je predmet arondacije«.
Ista sprememba naj se izvede tudi na koncu 2. točke.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog odloka z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka.
St. 02-108/2-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:
Franc Belšak 1. r.

Predsednik:
dr. H eli Mod i c 1 . r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske supščine LRS je na seji dne
12. maja 1960 obravnaval predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri
arondaciji in ga sprejel.
V podrobni obravnavi se jg odbor strinjal s predlogom odbora za gospodarstvo, naj se členi v predlogu spremenijo v točke, razen tega pa je še sklenil
predlagati, naj se besedilo na koncu 1. in 2. točke, ki se glasi »ki naj bi se
arondiral« zamenja z besedami »ki je predmet arondacije«.
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji z navedenimi spremembami sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Bojana Leskovarja.
St. 02-118/2-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:
B o j a n L e s k o v a r 1. r.

Predsednik:
A n d r e j B a b n i k 1. r.
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PREDLOG ODLOKA
o novi določitvi krajevnih območij nekaterih okrajnih sodišč
v Ljudski republiki Sloveniji
Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih družbene
in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi
z 18. členom Zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30-37654) je Ljudska
skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora sprejela

ODLOK
o novi določitvi krajevnih območij nekaterih okrajnih sodišč
v Ljudski republiki Sloveniji

Krajevna območja okrajnih sodišč na Grosupljem, v Ljubljani, na Rakeku
in v Trbovljah, ki obsegajo občine, katerih območja so bila spremenjena z zakonom o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS (Uradni list
LRS, št. 2—6/60) in z zakonom o spremembah zakona o območjih okrajev in
občin v LRS (Uradni list LRS, št. 9-47/60), se na novo določijo tako, da obsegajo
nova območja teh občin.
II.
Krajevna območja okrajnih sodišč, ki obsegajo območja z navedenima
zakonoma odpravljenih občin, se na novo določijo takole:
krajevno območje okrajnega sodišča v Kočevju obsega občini Kočevje in
Ribnica;
krajevno območje okrajnega sodišča v Mariboru obsega občine MariborCenter, Maribor-Tabor, Maribor-Tezno in Lenart;
krajevno območje okrajnega sodišča v Novi Gorici obsega občine Dobrovo.
Kanal in Nova Gorica.
III.
Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS izda predpise za izvršitev
tega odloka.
VI.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.

OBRAZLOŽITEV
Po 1. členu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v
LRS (Uradni list LRS, št. 2-6/60) so bile odpravljene v okraju Gorica občine
Šempeter pri Gorici, v okraju Ljubljana pa občine Dobrepolje, Lašče in Sodražica. Območje odpravljene občine Šempeter pri Gorici se je po 2. členu citiranega zakona priključilo v celoti k območju občine Nova Gorica; območje odpravljene občine Dobrepolje se je priključilo de.oma k območju občine Grosuplje,
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deloma k območju občine Kočevje; območje odpravljene občine Lašče deloma
k območju občine Ljubljana-Rudnik, deloma k območju občine Ribnica; območje
odpravljene občine Sodražica pa deloma k občini Ribnica, deloma k občini Kočevje in deloma k občini Loška dolina. Z določbo 3. člena cit. zakona pa je bila
tudi spremenjena meja med občino Zagorje ob Savi in občino Litijo tako, da se
katastrska občina Konjšica (del) z naselji Konjšica (del) in Stranski vrh v občini
Zagorje ob Savi priključi območju občine Litija.
Po 1. členu zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v
LRS z dne 29. 2. 1960 (Uradni list LRS, št. 9-47/60) pa sta bili odpravljeni še
občini Maribor-Košaki in Ruše. Območje občine Maribor-Košaki je v celoti priključeno občini Maribor-Center, območje občine Ruše pa deloma občini MariborCenter, deloma pa občini Maribor-Tabor.
Krajevna območja okrajnih sodišč se načeloma določajo v skladu z območji
občin. Zaradi tega je glede na odpravo zgoraj navedenih občin in spremembo
občinskih meja treba hkrati ustrezno na novo določiti oziroma spremeniti krajevna območja okrajnih sodišč, ki so imela v svojih območjih občine, ki so
s citiranima zakonoma odpravljene, oziroma občine, katerih območje se je
spremenilo z odpravo navedenih občin in z navedeno spremembo občinskih
meja.
Po_ odloku o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč
v Ljudski republiki Sloveniji z dne 27. maja 1959 (Uradni list LRS, št. 17-77/59)
je spadala odpravljena občina Šempeter pri Gorici v območje okrajnega sodišča
v Novi Gorici, odpravljene občine Dobrepolje, Lašče in Sodražica pa so spadale
v območje okrajnega sodišča v Kočevju. Glede na odpravo teh občin je treba
na novo določiti krajevno območje teh dveh okrajnih sodišč.
Območja odpravljenih občin pa so bila priključena deloma tudi območjem
občin, ki so v območju drugih okrajnih sodišč. Tako je bilo območje odpravljene
občine Dobrepolje priključeno deloma k območju občine Grosuplje, ki je v območju okrajnega sodišča na Grosupljem, območje odpravljene občine Lašče je
bilo priključeno deloma k območju občine Ljubljana-Rudnik, ki je v območju
okrajnega sodišča v Ljubljani, območje odpravljene občine Sodražica pa je bilo
deloma priključeno območju občine Loška dolina, ki je v območju okrajnega
sodišča na Rakeku. S povečanimi območji navedenih občin, ki so v zvezi s temi
priključitvami, pa je treba na novo določiti tudi območja okrajnih sodišč na
Grosupljem, v Ljubljani in na Rakeku, katerih območja zajemajo te povečane
občine.
Isto velja tudi za spremembo, ki je nastala v območjih občine Zagorje ob
Savi in Litija s spremenjeno mejo med tema dvema občinama. S to spremembo
se je zmanjšalo območje občine Zagorje, ki spada v območje okrajnega sodišča
v Trbovljah, povečalo pa se je območje občine Litija, ki spada v območje okrajnega sodišča v Ljubljani.
Po citiranem odloku o novi določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih
sodišč v LRS spadata občini Maribor-Košaki in Ruše, ki sta bili odpravljeni
z zadnjo spremembo zakona o območjih okrajev in občin v LRS, v območje
okrajnega sodišča v Mariboru. Zaradi odprave teh dveh občin je treba na novo
določiti tudi območje okrajnega sodišča v Mariboru.
Po predlogu odloka pod I se na novo določijo območja okrajnih sodišč na
Grosupljem, v Ljubljani, na Rakeku in v Trbovljah tako, da se njih območja
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vskladijo s spremenjenimi območji občin, ki so v območjih teh okrajnih sodišč.
Pod 11 predloga pa se na novo določijo območja okrajnih sodišč v Kočevju, Mariboru in v Novi Gorici, katerih sedanje območje zajemajo občine, ki so bile s
citiranima zakonoma odpravljene. S sprejetjem predlaganega odloka bodo območja okrajnih sodišč v celoti vsklajena s sedanjo upravno-teritorialno
razdelitvijo.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu odloka o novi določitvi krajevnih območij nekaterih
okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je dne 6. maja 19G0 obravnaval
predlog odloka o novi določitvi krajevnih območij nekaterih okrajnih sodišč
v Ljudski republiki Sloveniji ter ga v podrobnostih in v celoti sprejel.
Odbor se je soglasno strinjal z obrazložitvijo, da se krajevna območja
sodišč praviloma določajo v skladu z območji občin. Glede na to, ker so bila
območja nekaterih občin na novo določena, je po mnenju odbora umestno, da
se za nekatera okrajna sodišča v naši republiki na novo določijo njihova krajevna območja.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme odlok o novi določitvi
krajevnih območij nekaterih okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji.
Za poročevalca je odbor določil Staneta Vrhovca.
St. 02-109/1-60.
Ljubljana, dne 6. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

StaneVrhovecl. r.

MilanApihl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o novi določitvi krajevnih območij nekaterih
okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji
Zakonodajni odbor je na svoji seji dne 12. maja 1960 razpravljal o predlogu
odloka in se v celoti strinjal s predloženim odlokom.
Pri podrobni obravnavi odloka je odbor predlagal, da se popravi pismena
pomota na koncu uvodnega besedila (preambula) tako, da se besedilo glasi >». . ,
na seji Republiškega zbora sprejela dne 17. maja 1960«.
Odbor je sprejel predlog odloka in predlaga Republiškemu zboru, da ga
sprejme z navedenimi dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Trevna.
St. 02-109/2-60.
Ljubljana, dne 12. maja 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Franc T r e v e n 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1.

r.

PREDLOG SKLEPA
o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča ter o izvolitvi sodnika
Vrhovnega sodišča LRS in sodnikov okrožnih sodišč
Na podlagi 49. in 77. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54)
so bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije dne 18. maja 1960
I. razrešena:
1. Benjamin M a r u § i č kot sodnik Okrožnega sodišča v Celju,
2. Branko Vorstovšek kot sodnik Okrožnega sodišča v Celju.
II. izvoljeni:
1. za sodnika Vrhovnega sodišča LRS Stanislava Brezar, pomočnik
načelnika personalnega oddelka in pravni svetovalec pri Državnem sekretariatu
za notranje zadeve LRS;
2. za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Benjamin M a r u š i č , sodnik
Okrožnega sodišča v Celju;
3. za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Vladimir Majcen, sodnik
Okrajnega sodišča v Sevnici, Vinko Žagar, sodnik Okrajnega sodišča v
Celju.
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OBRAZLOŽITEV
Benjamin Ma ru S ič, sodnik Okrožnega sodišča v Celju želi iz družinskih
razlogov spremenili kraj službovanja, zato je kandidiran za sodnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani.
Branko Verstovšek, sodnik Okrožnega sodišča v Celju je zaprosil za
razrešitev dolžnosti sodnika okrožnega sodišča, ker se namerava zaposliti v
gospodarskem podjetju v Celju.
Za razrešitev navedenih sodnikov so podani zakoniti pogoji po 78. členu
zakona o sodiščih
1. Po odloku Ljudske skupščine LRS (Uradni list LRS, št. 34-172/58) je
določeno za Vrhovno sodišče LRS 25 sodnikov. Trenutno je zasedenih 24 sodniških mest. V zvezi z delno naraščajočim pripadom civilnih in upravnih zadev
je potrebno zasesti še eno prosto sistemizirano mesto.
Stanislava Brez ar je rojena 16. 3. 1916 v Modlingu pri Dunaju. Gimnazijo je obiskovala v Ljubljani. Na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je
bila sicer vpisana že pred vojno, vendar je morala redni študij zaradi zaposlitve
in okupacije prekiniti. Zato je diplomirala šele junija 1949. Se isto leto je
opravila strokovni izpit za nižjega pravnega referenta.
Po maturi 1. 1937 je stopila v službo pri Socialnem ekonomskem inštitutu
v Ljubljani, kjer je bila zaposlena do februarja 1942. Zaradi aktivnega dela
za NOB .od jeseni 1941 dalje in preganjanja po okupatorju je morala službe in
študij opustiti, nakar je delala ilegalno po liniji VOS-a v Ljubljani do septembra
1943, ko je odšla v NOV.
Je nosilec »Partizanske spomenice 1941« in član ZKS.
Po osvoboditvi in demobilizaciji je bila od 15. 7. 1945 do 1. 12. 1945 na razpolago zaradi razporeditve pri Predsedstvu vlade LRS. Od 1. 12. 1945 do 6. 10.
1951 je bila pravni referent pri Javnem tožilstvu LRS, ter pravni referent in
pomočnik javnega tožilca pri Okrožnem javnem tožilstvu v Ljubljani. Nato
je bila po službeni potrebi premeščena k Ministrstvu za notranje zadeve LRS
v Ljubljani, kjer je opravljala posle sodnika senata za prekrške, višjega pravnega referenta ter posle pomočnika načelnika personalnega oddelka in pravnega
svetovalca.
Imenovana ima nad 11 let pravne prakse in je poznana kot odlična pravnica
dobrih političnih in strokovnih kvalitet.
Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika
Vrhovnega sodišča LRS.
2. Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je nujno potrebno izvoliti še enega
sodnika. Sodišče ima sistemiziranih 30 sodniških mest, od katerih je eno že dalj
časa nezasedeno, drugo je bilo sproščeno z razrešitvijo dr. Antona Zuna,
v najkrajšem času pa bo sproščenih še troje sodniških mest zaradi odhoda sodnikov v advokaturo. Za ugotovitev normalnega dela sodišča je potrebno takoj
zasesti vsaj eno prosto mesto.
Benjamin Marušič je rojen 18. 8. 1914 v Opatjem selu, okraj Gorica.
Na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1938. Strokovni izpit
je opravil leta 1951.
V bivši Jugoslaviji je bil od leta 1938 dalje sodniški pripravnik pri sodiščih
v Mariboru, kjer ga je zajela okupacija. Tedaj je pribežal v Ljubljano ter bil
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v odvetniški pisarni do 16. 6. 1942, ko je bil odveden v internacijo. Decembra
1943 se je vrnil v Ljubljano, kjer je bil od februarja 1944 v odvetniški praksi,
od julija 1944 do osvoboditve pa sodniški pripravnik.
V internaciji je bil član odbora OF. Narodno osvobodilno gibanje je podpiral od julija 1941 dalje. Ni član ZKS.
Po osvoboditvi je bil do decembra 1947 pomočnik javnega tožilca, referent
upravno politične komisije Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora oziroma tajnik Rdečega križa za Trst in pokrajino. Od decembra 1947 do februarja
1951 je bil pomočnik načelnika upravnega oddelka Vojne uprave JLA v Kopru
ter pomočnik tajnika in pravni referent pri Istrskem okrožju ljudskega odbora
v Kopru. Nato je bil zaposlen pri OLO v Kamniku, kasneje pri OLO Ljubljanaokolica, 1. 4. 1954 je izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v Celju, 25. 4. 1957
pa za sodnika Okrožnega sodišča v Celju. Od 1. 2. do 30. 9. 1956 je bil tudi
vršilec dolžnosti predsednika Okrajnega sodišča v Celju, v kateri funkciji se je
odlično obnesel. Zaradi izvolitve za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani je
hkrati predlagano, da se Marušič razreši dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča
v Celju.
Benjamin Marušič je široko razgledan pravnik, delaven in zanesljiv
ter izpolnjuje vse pogoje 46. člena zakona o sodiščih za izvolitev za sodnika
Okrožnega sodišča v Ljubljani.
3. Pri Okrožnem sodišču v Celju se bosta z razrešitvijo Branka Verstovška
in Benjamina Marušiča sprostili dve mesti in je potrebno, da se na obe mesti
izvolita druga sodnika, da bi lahko sodišče v redu poslovalo.
Vladimir Majcen je rojen 7. 1. 1929 v Mokronogu. Na pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani je diplomiral marca 1955. Sodniški izpit je opravil
21. 5. 1959.
V času študija je bil zaposlen od jeseni 1948 do novembra 1949 pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS kot nižji kriminalistični referent. Službo je
prekinil, ker se je vpisal na pravno fakulteto ter pričel redno študirati.
Po diplomi je odšel na odsluženje rednega kadrovskega roka, nakar je
1. 10. 1956 nastopil službo kot sodniški pripravnik, decembra 1956 pa je bil
izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v Metliki, 3. 4. 1957 pa za sodnika v
Sevnici.
Izhaja iz politično zavedne družine, ki je med NOB aktivno sodelovala.
Njegov oče je bil član SNOS-a, dva brata sta padla v NOV, en brat pa je nosilec
»Partizanske spomenice- 1941. Sam je bil kurir v NOV.
Je član ZKS od februarja 1957
Je eden najbolj delavnih in kvalitetnih sodnikov na področju okrožnega
sodišča v Novem mestu. Delal je na vseh oddelkih sodišča in ves čas izkazoval
nadpovprečno storilnost, prav tako pa tudi kvaliteto dela. Ker je požrtvovalen,
na drugi strani pa natančen ter ima smisel za načrtnost in organizacijo dela,
je pri delu izredno ekspeditiven.
Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za izvolitev
za sodnika okrožnega sodišča.
Vinko Žagar je rojen 6. 9. 1921 v Dobriša vasi, okraj Celje. Na pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral 27. 3. 1952. Sodniški izpit je opravil
26. 3. 1959.
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Od 30. 4. 1952 dalje je zaposlen nepretrgoma pri sodišču. Najprej je služboval kot referent-pripravnik do 1. 6. 1953, ko je bil izvoljen za sodnika okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, nato pa 4. 10. 1956 za sodnika okrajnega sodišča
v Celju, kjer je še sedaj.
Od avgusta 1942 do aprila 1943 je bil zasilno zaposlen kot knjigovodski
praktikant. Aprila 1943 je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko na vzhodno
bojišče. Od tu je skupno z dvema Slovencema 1. 4. 1944 pobegnil na rusko stran
ter je od maja 1944 do demobilizacije v oktobru 1945 služil v stražarskem bataljonu v Zaporožju. Po vrnitvi iz SZ se je vpisal na ljubljansko univerzo.
V članstvo ZKS je bil sprejet leta 1951. Bil je dve leti član sekretariata
LMS. Decembra 1952 je bil odbornik Občinskega ljudskega odbora Petrovce
pri Celju.
Žagar se je v šestletni sodni praksi razvil v zelo dobrega sodnika. Delal je
na vseh oddelkih sodišča, zato dobro pozna vse panoge prava, ki pridejo v poštev
pri sodiščih. Njegove odločbe so v vsakem pogledu kvalitetne, zato bo lahko
z uspehom opravljal dolžnosti sodnika okrožnega sodišča.
Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika
okrožnega sodišča.
Za kandidate iz 2. in 3. točke so dali pozitivno mnenje predstavnik Vrhovnega sodišča v LRS ter komisije za volitve in imenovanja okrajnih ljudskih
odborov Ljubljana, Kranj in Celje.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Odbor za volitve
POROČILO
k predlogu sklepa o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča ter o izvolitvi sodnika
Vrhovnega sodišča LUS in sodnikov okrožnih sodišč
Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na seji dne 10. maja 1960
obravnaval predlog sklepa o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča ter o izvolitvi
sodnika Vrhovnega sodišča LRS in sodnikov okrožnih sodišč.
Po predlogu sklepa naj se razrešita kot sodnika Okrožnega sodišča v Celju
Benjamin Marušič in Branko Verstovšek, izvolijo pa za sodnika Vrhovnega
sodišča LRS Stanislava Brezar, za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani
Benjamin Marušič in za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Vladimir Majcen in
Vinko Žagar.
Odbor je ugotovil, da so za razrešitev obeh navedenih sodnikov podani
zakoniti pogoji po 78. členu zakona o sodiščih, predlagani kandidati za izvolitev
pa izpolnjujejo vse po 46. členu zakona o sodiščih predpisane pogoje za sodnika
in so zanje dali pozitivno mnenje tudi predstavnik Vrhovnega sodišča LRS ter
pristojne komisijo za volitve in imenovanja; pri Vrhovnem sodišču LRS, okrožnem sodišču v Ljubljani in okrožnem sodišču v Celju so tudi na razpolago
sistemizirana .mesta.
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Odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da predlagani sklep o
razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča ter o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča
LRS ter sodnikov okrožnih sodišč sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Ivana Alta.
St. 02-121/1-60.
Ljubljana, dne 10. maja 1960.
Poročevalec:

.

,

IvanAltl. r.

,

Predsednik:
TineRemškarl.

r.

POROČILO
O gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja do 30. aprila li)60
SPLOŠNI PREGLED
Po letošnjem družbenem planu LRS je v skladu s smernicami zveznega
plana težišče gospodarskega razvoja na naglem povečanju industrijske in kmetijske proizvodnje, na znatnem povečanju produktivnosti dela ter s tem v zvezi
tudi na nadaljnjem naraščanju osebne potrošnje in družbenega standarda.
Skladno z razvojem proizvodnje je poudarek tudi na povečanju izvoza.
Za gospodarstvo v letošnjih prvih mesecih je značilna velika gospodarska
aktivnost na vseh področjih. S tem se nadaljuje lanskoletni ugodni razvoj gospodarstva, ki je bil značilen zlasti za zadnje mesece. Izreden vzpon industrijske
proizvodnje pa je spremljalo v glavnem še hitrejše povečanje vseh oblik notranje potrošnje ob močni rasti uvoza in vse to ne le v znatno višji dinamiki,
ampak tudi z zaznavno drugačno strukturo povečanja kot v istem razdobju leta
1959.
Naslednji temeljni podatki prikazujejo gibanje gospodarske aktivnosti v
prvih štirih mesecih v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta:

Industrijska proizvodnja
Investicijo v osnovna srodstva
Splošna potrošnja (proračun, materialni in funkc. izdatki)
Denarni dohodki prebivalstva
Izvoz
,

1959
1958

1960
1959

107
102
117
115
10G

115,8
151
127
120
113

Temelj ugodne ocene dosedanjega gibanja gospodarstva v letošnjem letu
in velikih možnosti za nadaljnji razvoj, je v nadaljevanju intenzivne rasti proizvodnje. Ugoden razvoj gospodarstva je bil dosežen z boljšim izkoriščanjem
kapacitet, z dobro oskrbo z reprodukcijskim materialom in pogonsko energijo,
zaradi nekaterih dokončnih rekonstrukcij, predvsem pa z nadaljnjim razvijanjem vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov, ki jih je uvedla
že večina podjetij. Povečevanje industrijske proizvodnje v prvih štirih mesecih
v celoti omogoča oceno, da bo za letos planirani obseg proizvodnje presežen.
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Prav tako tudi podatki o stanju v kmetijstvu upravičujojo oceno, da bodo predvidevanja družbenega plana v skupni vrednosti kmetijske proizvodnje izpolnjena.
Industrijska proizvodnja, za katero je letos predvideno 11 0/o povečanje, je
v prvih štirih mesecih za 15,8 % večja kot v istem obdobju lani in je s tem za
4,8 točk večja kot je predvidena mera rasti po letošnjem družbenem planu.
Proizvodnja v letošnjih prvih štirih mesecih je bila le za 2,4 % manjša kot v
zadnjih štirih mesecih 1959, dočim je bil ta padec v prejšnjih letih večji. Povečana proizvodnja je bila ob vplivu že omenjenih činiteljev dosežena le deloma
zaradi povečanega števila zaposlenih, predvsem pa zaradi tega, ker se je storilnost dela v industriji povečala za okoli 10 % in to ob manjši meri rasti zaposlovanja kot v istem obdobju lanskega leta.
Takšna industrijska proizvodnja je omogočila na eni strani povečanje
izvoza, na drugi strani pa je povečanje proizvodnje, zlasti proizvodnje potresnega blaga, ublažilo pritisk povpraševanja in s tem ugodno vplivalo na razmere
na notranjem tržišču. Vendar je intenzivna investicijska potrošnja že povzročila
pomanjkanje investicijskega materiala in zvišanje cen.
V notranji potrošnji se je v prvih štirih mesecih najbolj povečala investicijska potrošnja v osnovna sredstva, ki je dosegla 28,1 milijard dinarjev, kar je
za 51 % več kakor lani v istem obdobju. Pri tem so se hitreje kot gospodarske
povečale negospodarske investicije. Računati moramo tudi v bodoče z višjo
investicijsko potrošnjo, ker so bila ob koncu aprila prosta investicijska sredstva
kljub visoki potrošnji še vedno za eno tretjino večja kot konec lanskega aprila.
Vzporedno s povečanjem investicij v osnovna sredstva se je povečal v prvih
štirih mesecih tudi obseg gradbene proizvodnje, ki je bil po vrednosti za okoli
26 % večji kot v istem obdobju lani.
Ob .močnem povečanju proračunske potrošnje zaostaja realizacija proračunskih dohodkov; dočim so bili v marcu skupni proračunski izdatki večji od
dohodkov za okoli 370 milij., se je v aprilu ta razlika še povečala in to predvsem
v republiškem proračunu.
Podatki o gibanju skupnih denarnih dohodkov prebivalstva kažejo, da so
se ti povečali za 20 0/o v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta. Predvsem
so se dvignili dohodki zaposlenih v socialističnem sektorju in to za 26 0/o.
Dohodki zaposlenih v socialističnem sektorju so se povečali zaradi povečanega
števila zaposlenih (za 6,2 %), zaradi nadomestila za povečano stanarino, kakor
tudi zaradi večjih osebnih dohodkov na zaposlenega.
Takšno gibanje denarnih dohodkov je omogočilo, da se je realni dohodek
na zaposlenega v socialističnem sektorju dvignil za skoraj 6 0/o, če upoštevamo,
da so se po orientacijskih podatkih življenjski stroški v primerjanem razdobju
zvišali za 12 %, zaposlenost pa za 6,2 0/o.
Izvoz se je v obravnavanem obdobju nasproti lanskemu istemu obdobju
povečal skupno za 13 %, kar je nad planirano letno mero rasti. Celotno povečanje
odpada samo na izvoz industrije, ki se je povečal za 21 "/o (planirana letna mera
rasti za leto 1960 v primerjavi z dejansko realizacijo leta 1959 znaša 11 %), dočim
izvoz kmetijstva in gozdarstva nekoliko zaostaja za lanskim izvozom.
17
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Podobno kot velja za FLRJ, velja tudi za LRS, da se je uvoz mnogo hitreje
povečaval kakor izvoz. Na to vpliva predvsem povečanje uvoza reprodukcijskega
materiala, ki predstavlja 65 % celotne vrednosti uvoza LRS.
Ocena sicer ugodnega razvoja gospodarstva pa opozarja na določene pojave.
ki bi utegnili negativno vplivati na vsklajenost predvidenega razvoja gospodarstva, ki je lahko zagotovljen samo pod pogojem, da so izvršene vse in ne le
nekatere osnovne naloge družbenega plana LRS. Tu gre predvsem za neskladnost, ki se pojavlja med razvojem proizvodnje in potrošnje, zlasti investicijske.
V nadaljevanju obravnavamo tri osnovne probleme, ki so tesno povezani z
zgornjim; investicijsko potrošnjo, kreditno situacijo in problematiko zunanjetrgovinske menjave.
Investicijska potrošnja v osnovna sredstva je nasproti istemu obdobju lani
višja za 510/o. Po vrednosti je največje povečanje investicij iz sredstev gospodarskih organizacij. Povečan? investicijska potrošnja ne najde več prostih
kapacitet v gradbeništvu, kjer so razpoložljive kapacitete v glavnem že sedaj
zasedene skoraj za celo leto. Razen tega že nastopa občutno pomanjkanje gradbenega materiala. Vse to ima za posledico stalno povečanje cen, ki so bile v
aprilu nasproti povprečju lanskega leta višje pri opeki in cementu za okoli
16 %, pri steklu za 8,8 % itd. Povečana investicijska potrošnja pa povzroča tudi
prekoračitve rokov za izgradnjo investicijskih objektov.
Dosedanja intenzivna investicijska potrošnja in prosta investicijska sredstva
lahko vplivajo na zaostritev neskladnosti med proizvodnjo na eni in raznimi
oblikami potrošnje na drugi strani. Razen tega je treba upoštevati, da zahteva
večja investicijska potrošnja tudi večji uvoz in da obenem zmanjšuje možnosti
izvoza. Zato bo potrebno, da se vzdržuje investicijska potrošnja v skladu z
gibanjem proizvodnje (predvsem investicijskih materialov) ter z gradbenimi
kapacitetami.
Zaradi takšne situacije na področju investicij bi se morali investitorji
omejiti na tiste objekte, ki so najnujnejši, za katere pa morajo biti zagotovljena
finančna sredstva, izdelana popolna tehnična dokumentacija ter zagotovljen
gradbeni material in investicijska oprema. Gradbena podjetja pa bi morala
dosledno upoštevati priporočilo zvezne gradbene zbornice, po katerem naj sklepajo pogodbe z investitorji samo v primeru, če so tako finančna sredstva kot
gradbeni material v celoti zagotovljena. Posebno in nenehno skrb pa bo treba
posvetiti tudi povečanju proizvodnje gradbenega materiala in njegovi racionalni
uporabi.
Ugoden razvoj proizvodnje, močno povečanje notranje, zlasti investicijske
potrošnje in pa uvoza, je v prvih štirih mesecih spremljalo izrazito povečanje
obratnih sredstev. Obratna sredstva v gospodarstvu so se povečala v glavnem
iz posojil iz kreditov iz bančnih virov, v neznatni meri pa iz lastnih sredstev
gospodarskih organizacij in iz posojil iz družbenih investicijskih skladov. Tako
gre pri obratnih sredstvih za dvoje: na eni strani, da se zavre povečanje obratnih
sredstev iz bančnih virov, na drugi strani pa, da se povečajo vlaganja sredstev
gospodarskih organizacij in družbenih investicijskih skladov v obratna sredstva
gospodarstva. Tako stanje obratnih sredstev zahteva ukrepe, da se zavre povečevanje iz bančnih kreditov in doseže ekonomičnejša uporaba že angažiranih
kreditov. Poleg tega pa bi se z večjim vlaganjem sredstev gospodarskih organizacij in družbenih investicijskih skladov v obratna sredstva omogočilo skladnejše
povečevanje investicijskih vlaganj v osnovna sredstva.
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Zato je kreditiranje obratnih sredstev iz bančnih sredstev začasno omejeno
tako, da bo banka lahko dajala gospodarskim organizacijam nove kredite le iz
prejetih vračil že odobrenih kreditov. Nadaljnje potrebe po povečevanju obratnih
sredstev za povečani obseg poslovanja pa naj bi se krila iz sredstev gospodarskih
organizacij in iz posojil družbenih investicijskih skladov.
Pri izvajanju tega ukrepa mora biti težišče kreditne politike na osnovnih
bančnih enotah, in predvsem v njihovem okviru je treba izčrpati vse možnosti za
kritje potreb gospodarskih organizacij po obratnih sredstvih. V okviru LRS je
treba s smotrno koordinacijo omogočiti tisto nujno prelivanje, ki ga terja
nadaljnji razvoj proizvodnje in blagovnega prometa.
Za uspešno reševanje teh problemov bo polrcbno vztrajati na dcslednem
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in odpravljanju vseh pojavov finančne
neurejenosti in nediscipline v kreditne^ poslovanju ter uporabljanju kreditov.
V tej zvezi je predvidena tudi revizija namenskih kreditov.
Dosledno pa bo treba uveljaviti zahtevo, da družbeni investicijski skladi
zagotovo vsa potrebna obratna sredstva najmanj za nove kapacitete, zgrajene
iz njihovih sredstev.
V zvezi z zahtevo po vnašanju sredstev gospodarskih organizacij v njihove
sklade obratnih sredstev pa bo treba odpravljati vrsto pomanjkljivosti, ki jih
kaže obstoječi sistem tega finansiranja. Vlaganje sredstev v sklad obratnih sredstev namreč nikakor ni stimulativno za gospodarsko organizacijo.
Pri obravnavanju celotne problematike v zvezi s kreditiranjem bo treba
močno aktivirati upravne odbore bančnih enot. Uspeh pa bo gotovo v odločilni
meri odvisen predvsem od racionalne politike gospodarskih organizacij na eni
in ljudskih odborov na drugi strani in to predvsem pri odkrivanju obstoječih
rezerv v obratnih sredstvih s polnim razumevanjem osnovnih potreb nadaljnjega
povečevanja proizvodnje.
Skupen izvoz v LR Sloveniji se razvija v skladu s planirano dinamiko,
medlem ko v zveznem merilu zaostaja in to zaradi zaostajanja izvoza kmetijstva.
Ob taki dinamiki izvoza pa se je veliko hitreje povečal uvoz tako v LR Sloveniji
kakor tudi v jugoslovanskem merilu. To je negativno vplivalo na stanje v naši
trgovinski bilanci, zmanjševalo devizne rezerve in zahtevalo večje kratkoročno
zadolževanje v inozemstvu. Tako stanje v zunanjetrgovinski menjavi narekuje
nujne ukrepe za povečanje izvoza kakor tudi za zmanjšanje določenega uvoza.
Na področju izvoza je treba povečati izvoz kmetijskih pridelkov in lesa,
kar ne zahteva dodatnih deviznih sredstev. Za kritje osnovnih, že zmanjšanih
uvoznih potreb, pa bo treba v prihodnjih mesecih realizirati ne le prvotni,
ampak tudi povečani program industrijskega izvoza. Zato je potrebno proučiti
in izkoristiti prav vse možnosti za povečanje izvoza industrijskih izdelkov, zlasti
takšnih, za katere ni potreben uvožen reprodukcijski material. Zato je potrebno
pospeševanje proizvodnje zlasti v tistih industrijskih strokah, ki lahko najhitreje in najuspešneje prispevajo k povečanju izvoza, kot tudi v strokah, ki
proizvajajo reprodukcijski material.
Pri tem pa mora biti osnovna orientacija industrije na izkoriščanju notranjih
rezerv. Uspešno in široko pa bodo podjetja lahko nadaljevala to, že lani začeto
pot, samo na osnovi stalnega izpopolnjevanja sistema delitve dohodka in izobraževanja delavcev, o čemer je nedavno razpravljala tudi Ljudska skupščina LRS.
17«
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Mnogo hitreje kot izvoz se je v letošnjih štirih mesecih povečal uvoz in ga
je zato potrebno omejevati, kjer je to možno brez škode za nadaljnji razvoj
gospodarstva. Na povečanje uvoza je n. pr. vplivalo prekomerno povečanje
uvoza sestavnih delov po licenčnih pogodbah, ker osvajanje domače proizvodnje
v znatni meri zaostaja za pogodbenimi roki. Upoštevati pa je treba, da je bilo
močno povečanje industrijske proizvodnje omogočeno v dobršni meri zaradi
povečevanja uvoza reprodukcijskega materiala. Po zveznih podatkih je znašal
uvoz reprodukcijskega materiala v prvem četrtletju 28 »/o od skupno planirane
količine za leto 1960. Ker so zaloge surovin kljub tako visokemu uvozu ob
koncu aprila na isti ravni kot je znašalo povprečje leta 1959, lahko sklepamo,
da zahteva nadaljevanje dosedanjega tempa industrijske proizvodnje pri njeni
sedanji strukturi tudi nadaljnji intenzivni uvoz reprodukcijskega materiala. Ker
pa uvoz za kritje potreb predvsem industrijske proizvodnje ne more iti na račun
povečevanja deficita v plačilni bilanci preko planiranih okvirov, je treba zagotoviti na eni strani povečane količine blaga za izvoz, na drugi strani pa usmeriti
napore industrije v čim večje izkoriščanje domačih virov surovin in reprodukcijskega materiala.
Za večjo vzpodbudo izvoza in proizvodnje za izvoz je treba podpirati prizadevanja za čim hitrejše in doslednejše uveljavljanje že začetih sprememb v
zunanjetrgovinskem in deviznem režimu, zlasti v smeri čim večje vzpodbude
za izvoz, tako da bodo proizvajalci bolj neposredno občutili rezultate uspešnejšega izvoza, zlasti pri osebnih dohodkih in skladih gospodarskih organizacij.
Pri tem pa naj bo temeljno izhodišče v stremljenjih, da se ustvarijo takšni
pogoji in tak režim v celotnem gospodarskem sistemu, da bodo proizvajalci
postali neposredno odgovorni za plasma svojih proizvodov tako na notranjem
kot tudi zunanjem tržišču: proizvodna podjetja morajo biti postavljena v tak
položaj, da bo predvsem od njih samih odvisna količina in vrsta ustvarjenih
deviz in na tej osnovi v položaj, da bodo lahko sama ustvarjala potrebne devize
za nabavo reprodukcijskega materiala.
To so osnovni problemi, na katere opozarja dosedanji razvoj gospodarstva,
in ki od gospodarskih organizacij, njihovih združenj, sindikatov, uprave za
gospodarstvo in posebno od ljudskih odborov terjajo koordinirano in aktivno
reševanje.
Nadrobnejši pregled razvoja gospodarstva na posameznih področjih v letošnjih štirih mesecih je naslednji:
INDUSTRIJA IN KUDAUSTVO
Proizvodnja
Planska predvidevanja so šla za tem, da se bo povprečna proizvodnja leta
1960 povečala napram lanskoletni za 11 točk. S tem bo že v letu 1960 dosežen
obseg proizvodnje, ki je bil s perspektivnim družbenim planom predviden za
leto 1961.
Indeksi fizičnega obsega proizvodnje so naslednji:
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Indeks nivoja
I.-IV. lOGO
I.-IV. 19i)5

Stroka

Vsa industrija
Elektrocmcrgija
Premog
Nafta
Crna metalurgija
Barvna metalurgija
Nekovine
Kovinska
Elektroindustrija
Kemična
Industrija gradbenega materiala .
Lesna
Papirna
Tekstilna
Usnje in obutev
Guma
Živilska
Grafična
Tobačna

115 8

.

111

9G

110

108
99
I15

107
^0
IO7
^4

119

109

122
135

112
123
l16
128
114
109
105
H*5
126
116
Ш
106

113

113

.

Letni plan

127
129
109
109
119
H«
127
122
83

Proizvodnja v prvih štirih mesecih, ki je za 15,8 0/o večja kot lani, je tu i
letos ob prehodu leta nazadovala. Zaradi znatnega povečanja v jnarcu in apn u
pa je skupna raven, dosežena v prvi tretjini letošnjega leta, v primerjavi z
letno planirano ravnijo ugodna, zlasti še, če upoštevamo, da je mera rasti po
letošnjem planu za 3 0/o višja kot po lanskem. Letna planirana raven je letos
dosežena s 95,7 «/o, dočim je lani znašal ta odstotek 94,5 »/o. Značilnost pioizvodnje prvih mesecev letos je torej v manjšem nihanju, ki je bilo sicer znaciin
za proizvodnjo prvih mesecev vsakega dosedanjega leta.
Indeks porasta je največji v elektroindustriji (135), lesni (129), živilski (127),
industriji gradbenega materiala (127), kovinski (122) in v grafični (122). Ker so
tudi ostale industrijske stroke razen treh (elektroenergija, nafta, tobačna, Ш
predstavljajo 10,28% celotne industrijske. dejavnosti v LRS) presegle lans i
nivo, je razumljivo, da je bil s tem zagotovljen uspeh tudi celotni industrijski
proizvodnji.
Med industrijskimi strokami, ki so s svojo proizvodnjo še pod letno planirano ravnijo, so kemična industrija (113 : 116), industrija gradbenega materiala
(127 : 128) in industrija gumo (116 : 126).
Tako visok nivo proizvodnje je bil dosežen v splošnem z boljšim koriščenjem proizvodnih kapacitet, zaradi neprekinjene dobave električne energije
in goriva. Velik vpliv na preseganje proizvodnje je imel tudi sistem razdeljevanja osebnih dohodkov po delu, ki ga gospodarske organizacije uvajajo v
vedno večjem obsegu.
Ugodna je bila proizvodnja premoga, ki je v prvih štirih mesecih že dosegla
letno planirano raven: Znatno izpod te ravni Јза se giblje proizvodnja elektro-
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energije. Proizvodnja elektroenergije je v prvih štirih mesecih celo za 4 0/o
manjša, kot v istem obdobju lani. Kljub temu je bila preskrba z elektroenergijo
dobra. Zmanjšanje proizvodnje namreč ni povzročilo neugodno vodno stanje,
rati izpadi pri termoelektrarnah, ampak dejstvo, da so bile z doseženo proizvodnjo vse potrebe zadovoljene.
V proizvodnji nafte vzlic temu, da plan ne predvideva nobenega povečanja
napram lani, planska zadolžitev najbrž ne bo dosežena, ker doslej NaftaLendava še ni našla novega produktivnega polja.
V črni metalurgiji se proizvodnja normalno razvija in bodo planske naloge
najbrž presežene. Dočim so količine sivega surovega železa, valjane žice in
debele pločevine presežene, pa zaostajajo za predvideno proizvodnjo asortimonti
tanke pločevine, zlasti trafo in dinamo pločevina. Proizvodnja bele pločevine
je v poskusni fazi.
Kovinska industrija sicer izkazuje nivo gibanja proizvodnje iznad planskih
predvidevanj, vendar se vse močneje čutijo posledice zaradi nesortiranih zalog
reprodukcijskega materiala in predvsem da dotok tega ne dohaja zaradi povečanja proizvodnje. Se vedno se niso povsod uredili odnosi med kooperanti. Iz
navedenih razlogov narašča nedokončana proizvodnja v kovinski industriji.
Usnjarska industrija je v slabem položaju zaradi organizacije in odkupa
kož drobnice ter svinjskih kož v sosednih republikah. Uvoz je omejen le na
afriške in azijske kože, ki so mnogo slabše po kvaliteti kakor ameriške.
Usnjarska industrija ima težkoče s predelavo polpredelanih indijskih kož, ki
so strojene vegetabilno in se ne morejo predelati v klasične vrste boksa
čevljarska industrija pa dobiva reklamacije zaradi manj kvalitetnih izdelkov
s strani domačega in tujega tržišča. Situacija se bo delno izboljšala z nabavo
modernejših usnjarskih strojev iz uvoza.
Manjša proizvodnja v tobačni industriji je rezultat manjšega povpraševanja.
Tudi pri ostalih strokah so vedno močneje odraža problematika reprodukcijskega materiala.,
Proizvodnja po namenu
Po orientacijskih predvidevanjih naj bi se v letu 1960 nasproti letu 1959
povečala proizvodnja sredstev za delo za okoli 14 0/o, materiala za reprodukcijo
za okoli 10 % in predmetov za široko potrošnjo za okoli 12 0/o.
Po posameznih namenskih skupinah je bila dosežena naslednja proizvodnja:
I.-IV. 19C0
I.-IV. 1995

Sredstva za delo
Material za reprodukcijo . .
Predmeti za široko potrošnjo
Skupaj . . .

118,5
112,4
121,2
115,8

Za strukturo proizvodnje je karakteristično, da relativno hitreje narašča
proizvodnja sredstev za delo in predmetov za široko potošnjo, medtem ko je
porast proizvodnje in porast reprodukcijskega materiala manjši. Pri tem pa
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prihajajo do izraza še disproporci med porastom poizvodnje reprodukcijskega
materiala v črni in barvni metalurgiji (indeks 113 in 115) in glavnimi potošniki
tega materiala, t. j. kovinski industriji in elektroindustriji (indeks 122 in 135).
Ker se enake tendence v gibanju strukture proizvodnje kažejo tudi v merilu
celotne FLRJ, bo zaostajanje proizvodnje reprodukcijskega materiala vpliva o
na slabšo preskrbljenost industrije v bodočih .mesecih, kar bo še bolj podpiralo
orientacijo podjetij na uvoz. Zato bi bilo treba dati poseben poudarek proizvodnji reprodukcijskega materiala. Zato morajo gospodarske organizacije in
ljudski odbori posvečati posebno pozornost zlasti vprašanju povečanja proizvodnje reprodukcijskega materiala ter njihovi čimbolj ekonomični uporabi.
Proizvodnja predmetov za široko potrošnjo je za 21,2 "/o večja kot v istem
obdobju lani. V prejšnjih letih je običajno ta proizvodnja v poletnih meseci
nazadovala, predvsem zaradi koncentriranega koriščenja letnih dopustov, ven ar
bi bilo treba zaradi potreb na tržišču, da podjetja, ki imajo zagotovljene surovine, še nadalje proizvajajo na čimvišjem nivoju.
Pravočasno dokončanje rekonstrukcij v cementarnah, opekarnah usnjarn^
v premogovnikih in kemični industriji bo omogočilo ne samo nadaljnje Pp _
čanje proizvodnje, temveč tudi zboljšanje strukture proizvodnje v smen,
sxno io prej nakazali.
Preskrbljenost s surovinami in prodaja
Stanje zalog surovin, pogonskega materiala in izdelkov je bilo konce
aprila 1960 naslednjo:
Ф 1359 - 100

Stroka

Vsa industrija in rudarstvo . . .
Elcktroonorgijn
Premog
Nafta
Crna metalurgija
Barvna metalurgija
Nekovine
Kovinska
Elektroindustrija
Kemična
Industrija gradbenega materiala .
Lesna
Papirna
Tekstilna
Usnje, obutev
Gumarska
Živilska
Grafična
Tobačna

zaloge

;zaloge

Zaloge

98,6

100,8

140,7

49
—
85
135
68
101
92
70
_
111
88
97
116
265
—
103
59

217
72
—
107
135
89
81
100
16
225
96
181
131
82
140
147
33
200

t^ir —v'n mPa?egrial.

241
114
102
66
73
102
88
101
75
120
62
82
117 ■

72
100
127
70
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Zaloge surovin, ki so bile v začetku leta znatno izpod lanske povprečne
ravni celotne industrije so v aprilu sicer dosegle to raven, vendar pa je pri
tem treba upoštevati, da so pri večini strok zaloge surovin nižje. Povprečni
indeks za vso industrijo 100,8 je v glavnem rezultat sezonske preskrbljenosti
s surovinami v lesni industriji (hlodovina) ter v usnjarski industriji (svinjske
kože), kateri nivo je sicer v letnem povprečju nižji.
Mod materiali, katerih pomanjkanje je že vplivalo na strukturo proizvodnje
so lepenka, bombažna preja višjih številk, česana volna, steklena embalaža,
surove kože, kakaovce in nekateri izdelki črne in barvne metalurgije. Primanjkuje tudi jamskega lesa. Znižale so se zaloge celuloznega lesa in hlodovine
iglavcev, vendar se računa, da bo z ureditvijo prodajnih cen ta problematika
rešena.
Zaloge pogonskega materiala so 40,7 0/o višje od lanskih povprečnih, se pa
v celoti nanašajo na lignit in rjavi premog pri termoelektrarnah in deloma pri
industrijskih podjetjih, ki pa do sedaj še niso uredila ustreznih depojev.
Primerjava proizvodnje in zalog surovin v zadnjih treh letih je naslednja:
Leto

Fizični obseg
proizvodnje

Zaloge osnov.
surovin

Razlika
%

1958
1959
1960

100
110
127

100
109
109

- 1
-18

Primerjava kaže, da je stanje zalog surovin v odnosu na doseženo proizvodnjo v letu 1960 najnižje. To še bolj narekuje potrebo, da se s povečanim
tempom razvija proizvodnja reprodukcijskega materiala.
Da je bil omogočen tako visok letošnji nivo proizvodnje, je pripomogel
izreden uvoz reprodukcijskega materiala. Po podatkih za lanskoletni in letošnji
prvi kvartal je bil uvoz po količini višji za 150 %, po vrednosti pa za 83 0/o.
Da bi zagotovili preskrbo z odpadnimi materiali (staro železo, krpo, papir,
steklo, kosti itd.), ki jih industrija uporablja kot surovine, so se ti morali v
večji meri uvoziti. Z boljšo organizacijo odkupa pa bi se moglo v okviru vse
Jugoslavije povečati količino navedenega odpadnega materiala. S povečano proizvodnjo in potrošnjo narašča namreč tudi množina odpadnih materialov, ki
predstavljajo pomemben surovinski vir. Uspešneje zajemanje teh materialov pa
zahteva povečano aktivnost odkupne mreže, za kar je potrebno sodelovanje
gospodarskih organizacij samih, kakor tudi pomoč strokovnih združenj in
komun.
Zaloge izdelkov so v povprečju pod lanskoletnim nivojem, po strukturi pa
so zaloge sredstev za delo in potrošnoga blaga le nekoliko nad lanskim nivojem.
Daleč pod povprečjem so zaloge reprodukcijskega materiala'. Odnos med nivojem
proizvodnje in zalogami izdelkov kaže, da v prodaji v splošnem ni bilo problematike razen bolj sezonskega zastoja v prodaji nekaterih vrst pohištva in težke
konfekcije ter oddaji nekaterih vrst premoga. Zaradi še nesklenjenih pogodb za
izvoz usnja in čevljev so deloma narastle zaloge v industriji usnja in obutve.
V delnem nasprotju s stanjem zalog surovin in gotovih izdelkov, ki v aprilu
niso presegle lanskoletnega povprečnega nivoja, so se v letošnjem letu nesoraz-
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merno povečala obratna sredstva industrijskih podjetij. Napram stanju koncem
leta 1959 je bilo v aprilu 1960 za 7633 milij. din več angažiranih obratnih sredstev. Od teh odpade le majhen del, 329 milijonov dinarjev, na povečanje skladov
obratnih sredstev, medtem ko gre ostanek povečanja na račun bančnih kreditov.
V istem času lanskega leta pa so se obratna sredstva povečala samo za 3181
milijonov dinarjev. Čeprav gre del povečanja obratnih sredstev na račun večjih
odvodov obveznosti in skladov po zaključnih računih, kažejo primerjave, da so
se terjatve do odjemalcev, predvsem pa nedokončana proizvodnja, preveč povečale, in bodo zato morala podjetja z večjim poudarkom skrbeti za boljše
izkoriščanje obstoječih obratnih sredstev.
Gibanje zaposlenosti in produktivnost
Povečana proizvodnja je bila ustvarjena v prvih mesecih letos le
deloma zaradi povečanega števila zaposlenih, predvsem pa je rezultat povečanja
produktivnosti dela. Navedeno pride do izraza, če primerjamo indeks nivoja
proizvodnje z indeksom nivoja povečane delovne sile. Približno sliko, v katerih
industrijskih strokah so bili doseženi glede produktivnosti boljši rezultati, daje
naslednji prikaz indeksov
Indeks
Stroka

Vsa industrija
Eloktrocnergijn
Premog
Nafta
Crna metalurgija ,
Barvna metalurgija
Nekovine
Kovinska
Elektroindustrija
Kemična
Industrija gradbenega materiala .
Lesna
Papirna
Tekstilna . . .
Usnje in obutev
Guma . • .,
Živilska . .
Grafična
Tobačna

Proizvodnja

.

115;i!
9G
108
90
113
115
110
122
135
Ш
127
129
109
109
119
116
127
122
83

I.-IV. 1900 _
I.-IV. 1059
Produktivnost
Delovna sila
dela

-

105
103
97
100
101
98
108
109
109
110
99
108
104
104
105
110
107
108
98

lin

®3
^1
"
112

4'

110
124
124
103
128
119
105
105
113
105

l19
ш

w

Razen elektroenergije, pridobivanja nafte in tobačne industrije izkazujejo
ostale industrijske stroke v prvih štirih mesecih porast produktivnosti dela.
Podrobna analiza vpliva stimulativnega sistema razdeljevanja osebnih dohodkov
po delu na delovno storilnost je bila že razpravljana na republiški skupščini,
zato je na tem mestu ponovno ne obravnavamo.
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KMETIJSTVO
Družbeni plan LRS za leto 1960 predvideva, da se poveča skupna kmetijska
proizvodnja za 19,7% v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 1959. To povečanje temelji na porastu organizirane kmetijske proizvodnje družbenih posestev in zadružne kooperacije ter predvidenih investicijah v osnovna sredstva
kmetijskih organizacij.
V jesenski setvi 1959 je bilo posejanih vseh žit 94 070 ha ali 2 % manj kot
v letu 1958, od tega pšenice 57 970 ha ali 1 0/o več. Površina pod intenzivnimi
sortami pšenice se je od lanskega leta skoraj podvojila, saj je dosegla 13 145 ha.
Čeprav o saditvi krompirja in koruze še ni zaključnih podatkov, cenimo, da se
njun delež v setveni površini ne bo menjal.
Stanje posevkov je po dosedanji oceni na splošno zadovoljivo, čeprav je
bilo vreme za njihov razvoj manj ugodno. Slana v mesecu aprilu je prizadela
okoli 2000 ha žita, v sadjarstvu in vinogradništvu pa je prizadela predvsem
zgodnje sadje v nižjih legah. Popolnoma je uničila 500 ha italijanskih sort in
zgodnjih domačih sort, ter delno prizadela približno 1000 ha ali 4 "/o celotne
površine rži, v sadjarski in vinarski proizvodnji ocenjujemo, da bo zaradi tega
pridelek zmanjšan za okoli 25 % od planiranega, tržni presežek pa za 15 %.
Zaradi močnih pomladanskih padavin in mraza je rast koruze in krompirja
nekoliko zaostala.
Reprodukcijskih sredstev — umetnih gnojil in semena pri spomladanski setvi
ni primanjkovalo. Vendar pa potrošnja v spomladanski setvi kaže, da niso bile
izkoriščene možnosti za intenziviranje kooperacijske proizvodnje.
Kooperacija v poljedelstvu je ob koncu aprila zajemala 83 000 ha ali 15 0/o
obdelovalnih površin. Pri nadaljnjem razvijanju kooperacijo v poljedelstvu se
bodo morali proizvodni programi posameznih kultur postavljati bolj konkretno
in ne na splošno, t. j. v naprej bo treba določiti namen, kateremu naj služi
pridelek iz kooperacije. Kooperacijske programe bi morale določati in sprejemati
same kmetijske zadruge, ki bi morale v lastnem ekonomskem interesu razvijati
kooperacijo v čim večji meri, S tejn bi postale oblike kooperacije v poljedelstvu
pestre, pojavila bi se samoiniciativa zadružnih organizacij. Vendar so danes na
terenu še težave, ker kmetijske zadruge nimajo ustreznega kadra, ki bi širil
moderni način kmetijske proizvodnje. Zato so precejšnji del nalog morale izvajati poslovne zveze.
Mnoga družbena posestva so se v preteklem letu združila v večje kombinate.
Združevanje posestev je omogočilo večjo specializacijo proizvodnje in s tem
večje tržne presežke ter pocenitev proizvodnih stroškov zaradi racionalnejše
uporabe mehanizacije in reprodukcijskega materiala ter boljšega koriščenja
strokovne službe.
Družbena posestva in zadruge sicer urejajo svoj zemljiški fond s komasacijo in arondacijo ter vključevanjem zemlje, vendar premalo učinkovito. V
1. 1959 so povečala površino za okoli 5000 ha. Težave jim povzroča neažurnost
zemljiške knjige in slaba občinska evidenca nad zemljišči SLP. Odkupa zemlje
skoraj ni, ker ni zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. Da bi se okrepil fond
družbenega sektorja, naj bi vsi merodajni činitelji, zlasti občine podprli prizadevanja kmetijskih organizacij v tej smeri. Možnosti za vključevanje kmetijske

PriloRC

267

zemlje v družbeno proizvodnjo s pomočjo zakupa, nakupa in kooperacije so
letos mnogo večje kot lani.
Iz dosedanjega obravnavanja zahtevkov za investicijska posojila sledi, da
bo uresničen planirani obseg investicij v znesku 9,1 milijard din. Med drugim
bo s tem urejenih 35 000 stojišč v adaptiranih in novih hlevih za govejo živino,
zgrajena bo kapaciteta farme v Neverkah za 100 000 kokoši nesnic, kar bo
omogočilo izdatno proizvodnjo valilnih jajc za brojlerje in za izvoz v naslednjih
letih. Zagotovljena so tudi investicijska posojila za nabavo živine.
Investicijska sredstva se trosijo za predvidene namene in iz predvidenih
virov. Pripomniti pa je. da so gospodarske organizacije doslej investirale brez
kritja okrog 300 milijonov din, ki jih bodo morale čijn prej refundirati iz lastnih
in lokalnih investicijskih virov.
Važno vprašanje družbenega sektorja je uveljavljanje ustreznega sistema
nagrajevanja. Napredek na tem področju je bil že dosežen. Sedaj plačujejo na
družbenih posestvih 87 % opravljenega dela po enoti proizvoda (1. 1958 pa
35 %) in samo 13 % po času. Potrebno bo, da se sistem plačevanja po delu spopolni in pri tem vzame v obzir tudi lastno ceno proizvoda, ki je bila doslej
premalo upoštevana.
Po stanju koncem aprila 19fi0 je v pitališčih 12 000 telet, v pogodbenem
pitanju pa 29 000, skupno 41 000 telet (letni plan 63 500) in 19 000 glav mlade
govedi (letni plan 44 000), od tega približno polovica na farmah kmetijskih
organizacij. Po podatkih o zakolu je bilo letos zaklanih -Vi telet manj kot v
enakem obdobju lani. To kaže, da se naglo veča število goveje živine, ki je
namenjena nadaljnji reji. To potrjujejo tudi prvi podatki statističnega popisa.
Spričo tega ni opravičila, da je plan pitanja telet v tako velikem zaostanku.
Ker je letošnji pridelek krme na travnikih in njivah doslej prav dober in ker
so družbena posestva povečala krmsko osnovo, bi bilo za nadaljnji razvoj
Škodljivo, če bi prepustili rejo živine kmečki stihiji in špekulaciji tržišča. Preprečiti je treba, da bi zaradi nadaljnje reje že odkupljena teleta odhajala v
številne lokalne klavnice, namesto na družbena pitališča, ki zaradi tega ne
morejo polno izkoristiti svojih kapacitet. Navedeni ugodni proizvodni pogoji
omogočajo, da sklenejo zadruge pogodbeno pitanje z individualnimi proizvajalci
v polnem obsegu, kakor je bil z akcijskim programom določen.
V organizirani reji računa plan s pitanjem 180 000 glav mesnatih prašičev.
Realizacija plana je mnogo boljša kot v govedoreji. Po zbranih podatkih je bilo
koncem aprila letos v pitanju 50 500 glav mesnatih prašičev.
Ker se bo živinoreja VSP bolj usmerjala v rejo mesnate živine, bo treba
oskrbo večjih potrošnih središč z mlekom zagotoviti iz mlečnih farm iz bližnje
okolice. Temu vprašanju naj ljudski odbori posvetijo vso pozornost.
Za obseg in kvaliteto organizirane proizvodnje bo velikega pomena izobraževanje strokovnega kadra. Tekom leta bo končalo šolanje okrog 200 kmetijskih
inženirjev in tehnikov. Spomladi 1. 1961 bo končala srednjo kmetijsko šolo od
1000 vpisanih odraslih kandidatov dobra polovica. Jeseni začne delovati višja
kmetijska šola v Mariboru kot prva stopnja agronomske fakultete, ki bo po
dveh letih dala prvih 200 višjih kmetijskih tehnikov ter srednja veterinarska
Šola v Ljubljani, ki bo v enakem času dala prvih 100 veterinarskih tehnikov.
Poleg tega bo letos začelo izobraževati kmetijske delavce okrog 30 centrov za
izobraževanje odraslih na delovnem mestu po kmetijskih posestvih. Dotok vsega
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tega kadra bo pripomogel, da se bo izdatneje izkoristila organizacijska in materialna osnova kmetijskih organizacij za socializacijo vasi.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da se sicer realizacija plana v kmetijstvu
ne razvija v najboljših vremenskih pogojih, da pa so kljub temu podani objektivni pogoji, da se kmetijski plan glede skupne vrednosti kmetijske proizvodnje
izpolni.
GOZDARSTVO
3

Plan sečnje — 2 900 000 m — je bil koncem aprila realiziran s 1 255 000 m*
ali 35 0/o. Drevje za posek je bilo odkazano pravočasno. Dobava hlodovine
listavcev je bila izvršena v normalnem roku, pri iglavcih se je nekoliko zakasnila, dočim je bila pri jamskem in celuloznem lesu zelo kritična, ker rudniki
in celulozne tovarne nimajo normalnih prehodnih zalog. Proizvodnja jamskega
in celuloznega lesa se že nekaj let skuša zagotoviti z administrativnimi ukrepi,
ki pa niso bili dovolj učinkoviti. Še vedno se nafnreč razžaga in izkorišča v
druge namene precej tega lesa.
Pričakujemo, da bo maksimiranje cene žaganega lesa iglavcev na ustreznem
nivoju (v povprečju 28 000 din/m"), ki jo bilo nedavno uveljavljeno, pripomoglo
k formiranju sorazmernih ekonomskih cen za posamezne gozdne sortimente v
okviru njihovih plafoniranih cen in s tem zboljšali tržnost in oskrbo prioritetnih
potrošnikov. Izvršni svet LRS je pred kratkim sprejel odlok o najvišjih prodajnih cenah smrekove in jelove hlodovine za žaganje. S tem odlokom, ki pomeni
začasni ukrep, se cene tega lesa prilagajajo tržnim razjneram.
Glede urejanja gozdov je treba omeniti, da je bilo z ureditvenimi deli doslej
zajetih nad 80 % gozdov SLP in okrog 60 % zasebnih gozdov. S tem je pripravljena tehnična podlaga za smotrno gospodarjenje z gozdovi po odobrenih gozdnogospodarskih načrtih. V ta namen naj bi vse gospodarske organizacije vodile
po enotnih vidikih sečnjo in opravljale gojitvena dela. Napori upravnih gozdarskih organov naj bodo usmerjeni k temu, da se zagotovi zanesljiva evidenčna
služba in potrebna disciplina gospodarskih organizacij.
Poleg krepitve obstoječih aktivnih gozdov daje družben plan izreden poudarek proizvodnji lesa v plantažnih nasadih hitrorastočih listavcev (topol) in
iglavcev. V ta namen je bil pravkar razpisan natečaj za posojila iz republiškega
gozdnega sklada. Mnoge kmetijske in gozdarske organizacije so že izdelale ali
pripravljajo investicijske programe za ta natečaj. Proizvodnja sadik za navedene nasade je zagotovljena v obstoječih drevesnicah.
Izgradnja gozdno-prometnih naprav poteka po predvidenih programih
gozdno-gospodarskih organizacij.
Izvršni svet je letos razpravljal o problematiki gozdno-gospodarskih organizacij. Nakazal je potrebo, da se gospodarjenje z gozdovi na razmeroma obsežnih
območjih gozdnih gospodarstev v večji meri decentralizira po gozdnih deloviščih,
okrepi njihova ekcno.mska zainteresiranost, vloga obratnih delavskih svetov in
povezava s komunami ter spopolni sistem nagrajevanja po delu. Ugotovil je
pozitivno vlogo gozdarskih poslovnih zvez v urejanju lesnega tržišča in potrebo
po nadaljnji njihovi krepitvi s tem, da se prilagodijo novim načelom združenja
v gospodarstvu. Nadalje je podčrtal, da je nujno potrebno takoj intenzivirati
izobraževanje gozdarskega strokovnega kadra, saj je sedanje pomanjkanje tega
kadra glavna ovira, da zadruge in vse ostale gozdno-gespodarske organizacije
ne obvladajo strokovnega dela na področju izkoriščanja in gojitve gozdov.
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V načrtu je, da se z novim šolskim letom poleg rednega vpisa dijakov na
srednjo gozdarsko šolo v Postojni vpiše 100 odraslih kandidatov z večletno gozdarsko prakso in da se poveča vpis na gozdarsko fakulteto na 130 slušateljev
(lani 40), ki bodo po zaključenem prvostopenjskem študiju večinoma odšli na
delovna mesta v neposredno proizvodnjo. Razširil se bo tudi obseg izobraževanja
gozdnih delavcev na delovnem mestu.
GRADBENIŠTVO
Družbeni plan LR Slovenije predvideva povečanje gradbene proizvodnje po
fizičnem obsegu za 11 % nasproti letu 1959. Pri tem je predvideno, da bo odpadlo na gradnjo objektov družbenega standarda 56 0/o vseh del.
Osnovni pokazatelji o gradbeni proizvodnji v prvih štirih mesecih kažejo
nasproti istemu obdobju lani sledečo sliko:

Vrednost vseh del v milij. din . .
Od tega:
gradbena dela v milij. d^n . . . .
obrtniška dela v milij. din ....
Izvršene ure graidb. delavcev v 000
Povprečno štev. zaposlenih v panogi

I.-IV.
1959

I-IV.
I9C0

mdeks

i! 3G1

10 523

126

5 !Ш2
2469
15 809
3G 234

8 014
2509
17 352
39 374

136
102
HO
108,7

Povečanje fizičnega obsega, če ga ocenjujemo samo po indeksu izvršenih
ur gradbenih delavcev, znaša okoli 10 % in je malo pod ravnijo predvidevanj
družbenega plana. Zaradi večje uporabe mehanizacije kot lani in povišanja delovne storilnosti kot posledice uvajanja nagrajevanja po učinku, pa cenimo, da
jo fizični obseg Se nekoliko višji od predvidevanj plana.
Na osnovi podatkov o gradbeni proizvodnji v prvih štirih mesecih, ki so
še predsezonskega značaja, sicer ni možno podati zanesljive ocene za celo leto,
vendar pa zaradi polne zasedenosti kapacitet gradbenih podjetij sklepamo, da
bo plan proizvodnje presežen.
.
..
Udeležba del družbenega standarda je znašala v prvih štirih mesecih 52 /o
vseh del in torej še ni dosegla planirane višine. Ta delež se bo povečal v glavni
sezoni.
Družbeni plan predvideva povprečno povečanje zaposlenih v gradbeništvu
nasproti letu 1959 za 2,1 "/o. Ker je bilo število zaposlenih v prvih štirih mesecih
že za 8,7 % višje kot lani v istem obdobju, sklepamo, da bo predvideno število
zaposlenih v gradbeništvu preseženo.
Za obseg prevzetih del ima večina izvajalcev s pogodbami zagotovljenega
dosedaj le 50-75 0/o potrebnega gradbenega materiala. Poleg tega kažejo cene
gradbenega materiala tendenco stalnega naraščanja in so bile v LR Sloveniji v
aprilu za okoli 8 "/o višje od povprečnih cen v letu 1959. Pri tem so se povišalo
cene opeke za 16,5 0/o, cementa za 16 0/o, desk za 6,3 Vo in stekla za 8,8 0/o. Na
povišanje cen materiala je vplivalo zvišanje prevoznih stroškov, višje cene reprodukcijskega materiala in veliko povpraševanje.
Normalen potek gradbene proizvodnje ovira predvsem pomanjkanje nekaterih gradbenih materialov, nezadostna tehnična dokumentacija in pomanjkanje
obratnih sredstev pri nekaterih gradbenih podjetjih.
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Kritični materiali so steklo, betonsko železo, instalacijski material; večkrat
pa primanjkuje tudi cementa. Zaradi pomanjkanja stekla debeline 3 mm in
več je še vedno vrsta objektov nezasteklenih. Te vrste stekla se v glavnem uvažajo. Pri betonskem železu manjkajo predvsem srednji profili. Pri cementu se
cementarne vedno ne drže pogodbenih rokov.
Ker so kapacitete projektantskih organizacij nezadostne in se še vedno
pričenja Z gradnjo brez kompletne tehnične dokumentacije, prihaja do zastojev
pri izvajanju del, ko je potrebno čakati na dogotovitev posameznih detajlov.
Obstoječe projektantske organizacije se morajo v večji meri specializirati, razen
tega pa se še premalo uporabljajo tipski'projekti. Za vsak objekt se še vedno
izdeluje nova tehnična dokumentacija, čeprav bi bilo možno večkrat uporabiti
iste načrte oziroma elemente.
Zagotavljanje obratnih sredstev po sedanjem načinu kreditiranja gradbenih
podjetij povzroča stalne težave za normalno poslovanje. Poleg tega pa investitorji zelo neredno izpolnjujejo svoje obveznosti, kar problem obratnih sredstev
še bolj zaostruje. Tako so znašale neplačane situacije gradbenim podjetjem v
LRS 30. IV. 1960 1663 milijonov dinarjev, kar je dvakrat več kot v istem obdobju lanskega leta. Od celotne vrednosti izvršenih del v letošnjem letu ni
plačanih okoli ene četrtine. Posebno velike so neporavnane obveznosti stanovanjskih skladov, ki znašajo 484 milijonov dinarjev ali trikrat več kot v istejn
obdobju lani.
V zvezi s to situacijo so bila gradbena podjetja opozorjena, da ne prevzamejo del, za katera niso zagotovljena finančna sredstva in ni potrjena kompletna
tehnična dokumentacija.
Ljudski odbori morajo podpreti tako usmeritev poslovanja gradbenih podjetij.
V zvezi z modernizacijo gradbeništva se v vedno večji meri uporabljajo
prefabricirani elementi, uvaja se transport cementa v rinfuznem stanju in povečuje se mehanizacija gradbišč.
PROMET
V letošnjih prvih štirih mesecih dosežena mera rasti po posameznih prometnih storitvah kaže, da se planska predvidevanja ugodno realizirajo, saj je
samo pomorski promet potnikov nižji kot v prvih štirih mesecih lani.
Po posameznih prometnih strokah je bilo doseženo naslednje povečanje:
_ I.-IV. 19C0_
I.-IV. 1039

Železniški promet
odpravljeni potniki
prepeljano blago
Javni cestni promet
prepeljani potniki (medkrajevni promet) . .
prepeljano blago
prepeljani potniki (mestni promet) ....
Pomorski promet
promet potnikov
■
promet blaga
PTT promet
pisemske in poštne pošiljke
telefonski pogovori

104
112
145
129
128
GG
394
113
112
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V obravnavanem obdobju je značilno povečanje železniškega tovornega prometa, kar je posledica povečane industrijske proizvodnje in znižanja železniških
tarif. Znižane tarife v železniškem tovornem prometu so že povzročile povečanje
prehoda prevozov tovorov na dolge relacije s cest na železnico. S povečevanjem
železniških storitev pa se pojavljajo vedno bolj težave, ki jih povzroča zastarelost
m dotrajanost železniškega omrežja, lokomotiv in potniških vagonov.
Nezadostno število potniških vagonov povzroča nujno vključevanje tovornih
vagonov v potniški promet, s čimer te storitve še bolj zaostajajo za zahtevami
potrošnikov.
Javni cestni promet se stalno povečuje tako tovorni kot potniški promet.
K temu je dodati, da močno narašča tudi število potniških vozil.
Naglo povečanje prometa pa terja tudi povečanje kapacitet avtomehaničnih
delavnic, zato podjetja pripravljajo graditev lastnih avtomehaničnih delavnic.
Da se ne bi uveljavljal zastareli način dela tudi v teh avtomehaničnih delavnicah, bi kazalo z ustrezno koordinacijo doseči večjo načrtnost pri izgradnji teh
objektov.
Povečanje prometa povzročajo tudi določene težave v rednem vzdrževanju
cestnega omrežja. Večjo škodo so povzročila zlasti težja vozila v pomladanskih
mesecih na zamrznjenih cestah. Prizadete so bile predvsem ceste Celje—Maribor,
Postojna—Sežana, Postojna—Reka.
Medtem ko je v primerjavi s prvimi štirimi meseci lani potniški pomorski
promet občutno padel, je jnočno narastel tovorni promet v luki Koper tako, da
postaja izgradnja druge naveze že nujno potrebna.

RAZDELJEVANJE OSEBNIH DOHODKOV PO DELU
O vprašanjih razdeljevanja osebnih dohodkov po delu je razpravljala že
Ljudska skupščina LR Slovenije dne 17. in 18. maja 1960, ko je obravnavala
poročilo Sekretariata Izvršnega sveta za delo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah ter o strokovnem
izobraževanju v zvezi s produktivnostjo dela. Ljudska skupščina je na podlagi
gradiva in obširne razprave sprejela posebno resolucijo o razdeljevanju osebnih
dohodkov po delu in o strokovnem izobraževanju proizvajalcev.
Razvoj socialističnih družbenih razmerij in naraščanje proizvajalnih sil je
ustvarilo pogoje za nov sistem delitve dohodka gospodarskih organizacij. S tem
so delovni kolektivi dobili samostojnost v razpolaganju s čistim dohodkom in
pri določanju osnov za razdeljevanje osebnih dohodkov. Na ta način so delovni
kolektivi lahko pričeli uvajati sisteme, s katerimi oblikujejo in razdeljujejo
sredstva za osebne dohodke po delu, po učinku in po poslovnem uspehu glede
na svoje potrebe in razmere. Delovni kolektivi so že v preteklem letu dosegli
znatne uspehe pri uvajanju take delitve osebnega dohodka po delu. Uspešno
uvajanje razdeljevanja osebnih dohodkov po delu se nadaljuje tudi v letu 1960.
Zlasti je pomembno to, da gospodarske organizacije ne samo da uvajajo nove
sisteme pri delitvi osebnih dohodkov, temveč, da že uvedene sisteme stalno
dopolnjujejo in jih prilagajajo svojim dejanskim prilikam.
Samostojno razdeljevanje osebnih dohodkov po delu je v izredni meri
vzpodbudilo neposredne proizvajalce, da so s poglobljenim zanimanjem za vsa
gospodarska vprašanja v Se večji meri razvili delavsko samoupravljanje. Njihove
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pobude za izboljšanje poslovanja so vse bolj pomembne, saj se v njih kaže zahteva po zrelem in smotrnem gospodarjenju.
Rezultati razdeljevanja sredstev za osebne dohodke po delu kažejo v mnogih
gospodarskih organizacijah dokaj ugodno sliko. Vendar ni možno smatrati, da
je na tejn področju bilo storjeno že vse, kar predstavlja osnovo za optimalno
povečevanje produktivnosti dela in rentabilnosti poslovanja. Zato se organi
delavskega samoupravljanja in delovni kolektivi ne bi smeli zadovoljiti z doseženimi uspehi, temveč bi morali stremeti, da sisteme razdeljevanja osebnih dohodkov po delu razvijajo naprej oziroma da jih uvajajo tam, kjer organizacija
poslovanja še ni ustvarila ustreznih pogojev. Za uvedbo naprednih sistemov
razdeljevanja sredstev za osebne dohodke je namreč nujno potrebno, da se hkrati
ustrezno priredi tudi organizacija dela in organizacija posameznih služb. Tu bodo
morale gospodarske organizacije v letošnjem letu vložiti še velike napore, pri
čemer jim bodo morali pomagati razni zavodi in druge ustanove, ki se ukvarjajo s proučevanjem organizacije dela oziroma s produktivnostjo dela. Zlasti bo
potrebno, da se odpravijo še razne mezdno-administrativne oblike nagrajevanja
ohranjene iz preteklosti, ki prihajajo do izraza v tarifnih postavkah, predpisanih
za določene kvalifikacijske kategorije delavcev, ki so v bistvu Se plače, ker so
neodvisne od kategorije dela, ki ga delavec opravlja, dalje v tarifnih postavkah
v razponih, kjer so dejanski zaslužki proizvajalcev odvisni še od osebnih ocen
ter končno v obliki raznih ekonomsko neutemeljenih premij, nagrad in dodatkov,
ki v bistvu služijo le za izravnavanje med zaslužki delavcev, ki delajo po učinku,
in zaslužki onih, za katere v gospodarski organizaciji niso določena nobena
merila dela.
Rezultati uvajanja razdeljevanja sredstev za osebne dohodke po delu se
kažejo že tudi v podatkih o gibanju zaposlenosti in produktivnosti dela. V letošnjih prvih štirih mesecih se je sicer število zaposlenih povečalo v vseh dejavnostih vključno z državnimi organi, kulturno-socialno dejavnostjo in komunalno dejavnostjo za 6,2 %. V samem gospodarstvu pa so je število zaposlenih
povečalo za 6 0/o. Značilno je, da je v tem okviru industrija dosegla pomemben
napredek, saj se je lani zaposlenost v prvih štirih mesecih povečala za 6,5 0/o,
letos pa le za 4,9 %. Ta podatek je toliko pomembnejši, če se upošteva uspeh,
ki ga je letos dosegla industrija s te,m, ko je ob znatnem povečanju proizvodnje
povečala tudi produktivnost dela za 10 0/o.
V lanskih prvih štirih mesecih v primerjavi z istim obdobjem leta 1058
se je namreč produktivnost dela v industriji povečala za manj kot 1 %. Te
rezultate je v znatni meri možno pripisati uspešnosti razdeljevanja sredstev za
osebne dohodke po delu. Po posameznih dejavnostih je gibanje zaposlenosti
razvidno iz naslednjega pregleda:
Januar- april

Industrija in rudarstvo
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
. . . .
Promet
Trgovina in gostinstvo
Obrt
Skupaj

.

.

.

1959

1960

Indeks

170 И9
21 2J2
9 04i
06 ?M
27?90
34 674
28 585

184 845
22 183
8 938
39 374
28 487
37 550
31997

104.0
104.5
93.8
108,7
104 4
108.3
111.9

333188

353 375

106,0
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Januar- april

PRENOS
Stanovanjsko-kom. dejavnost . . .
Kulturno socialna dejavnost . . .
Državni organi
Ostalo
Skupaj
Vse skupaj

. . .
.

.

.

1959

1960

Indeks

333 188

353 375

106,0

5 699
43 109
28 869
• 1883

6 407
46 412
30 182
1893

112,4
107,7
104,5
100,5

79 560

84 895

106,7

412 749

438 269

106,2

■'

Omeniti je treba, da uvajanje sistemov razdeljevanja osebnih dohodkov
po delu zahteva tudi ustrezno strokovno usposabljanje proizvajalcev za delovna
mesta in izpopolnjevanje njihovega znanja, ki ga morajo imeti kot upravljalci.
O teh vprašanjih je razpravljala Ljudska skupščina LR Slovenije dne 17. in
18. maja 1960 in dala določene smernice v že omenjeni resoluciji. Prav posebej
pa so ta vprašanja bila razpravljana v Zvezni ljudski skupščini v dneh 2. in
3. junija 1960, ko je bila sprejeta resolucija o usposabljanju strokovnih kadrov.
Ta izhaja iz ugotovitve, da struktura kadrov po strokovni izobrazbi ni v
skladu s tendencami razvoja gospodarstva, ki v vse večji meri zahteva intenzivno
uporabo sodobno tehnike, jnehanizacije in avtomatizacije. Zato se pojavlja potreba, da se poiščejo nove oblike za strokovno izobraževanje in da se smatra tako
izobraževanje za kontinuiran proces, ki se naj izvaja tekom vse delovne dobe
proizvajalca. Ustanove za izobraževanje v taki novi obliki in s tako novo vsebino
morajo stalno stremeti za tem, da zadovoljujejo zahteve, ki jih postavlja gospodarstvo in razne javne službe in da spremljajo te zahteve in se stalno prilagajajo izkazanim potrebam. V metodi dela izobraževalnih ustanov je treba ustvariti
povezavo med teorijo in proizvodnim delom, ki mora postati sestavni del v
procesu izobraževanja, s čimer se pospešuje odprava nasprotij med umskim m
fizičnim delom. V okviru izobraževalnih ustanov se daje posebno jnesto centrom,
ki naj delujejo predvsem pri uvajanju novih delavcev, na pripravi priučenih,
kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev, ki so že vključeni v proizvodnjo,
dalje na usposabljanju, izpopolnjevanju in prekvalifikaciji in organizaciji vključevanja učencev in študentov v proizvodno delo. Vzporedno z uvajanjem novih
ustanov za izobraževanje proizvajalcev je potrebno širiti tudi mrežo ustanov za
izobrazbo ustreznega učnega kadra.
Glede na izredno velike potrebe po novih kadrih, ki se postavljajo v
perspektivnem družbenem planu gospodarskega razvoja, morajo gospodarske
organizacije in javne službe postati temeljni činitelj v pogledu ugotavljanja
sedanjih in bodočih potreb po kadrih in izdelave konkretnih programov strokovnega usposabljanja kadrov. V ta namen naj ustanavljajo šole in druge ustanove in jim odrejajo naloge in nudijo materialno in finančno pomoč. Posebno
vlogo naj imajo pri tem tudi zbornice in strokovna združenja, ki naj vzpodbujajo podjetja k izpolnjevanju njihovih obveznosti na področju strokovnega usposabljanja kadrov.
Ljudski odbori zlasti pa zbori proizvajalcev naj pogosto razpravljajo o
vprašanjih strokovnega usposabljanja kadrov, ugotavljajo in analizirajo potrebe
po kadrih na svojih področjih in sprejemajo ustrezne ukrepe, da bi gospodarske
organizacije in javne službe čimbolj uspešno izvajale obveznosti v pogledu strokovnega izobraževanja kadrov.
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Republiškun upravnim organom, pristojnim za zadeve strokovnega usposabljanja, pa se nalaga stalno analiziranje stanja in problemov strokovnega izobraževanja. Pri tem naj ugotavljajo minimalne zahteve glede osnovne vsebine
znanja in drugih pogojev, ki naj jih izobraževalne ustanove posredujejo.
Da bi se delo republiških organov moglo razvijati čimbolj uspešno, je potrebno, da izdelujejo dolgoročne programe strokovnega usposabljanja kadrov in
da postavijo stalno evidenco o njihovem številu, strukturi in potrebah. Tudi
zavod za gospodarsko planiranje mora istočasno s planiranjem proizvodnje in
izgradnje, oziroma gospodarskega razvoja, planirati tudi potrebe po strokovnih
kadrih.
BLAGOVNI PROMET
1. Notranja trgovina
V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je iztržek v trgovini na drobno
povečal nasproti istemu obdobju lani za 8 0/o. Najbolj se je povečala prodaja
v aprilu in s tem se je nekoliko ublažil vpliv zvišanih izdatkov za neblagovne
usluge.
Z industrijskimi proizvodi je bilo tržišče v glavnem zadovoljivo preskrbljeno. Pri izbiri tekstila še vedno manjka nekaterih proizvodov, ki so že stalno
deficitarni, nekaterih pa primanjkuje le sezonsko zaradi sunkovitega nakupa,
ki mu proizvodnja ne fnore slediti. Težak problem predstavlja pomanjkanje materiala zato, ker se je zaradi deficitarnosti in ob močnem povečanju investicijske
potrošnje poslabšal položaj na trgu, zlasti še zaradi neenakomerne založenosti
posameznih območij. K temu so prispevali tudi zakasnele dobave cementa in
zakasnel uvoz stekla.
Zaloge blaga za široko potrošnjo v industriji in trgovini so so v letošnjem
letu gibale naslednje:
Januar

Industrija ....
Trgovina na debelo
Trgovina na drobno

Februar
100
100
100

Marce

April

100
93
102

109
99
105

113
97
107

Odkup. Po podatkih Zavoda za statistiko se je vrednostni obseg odkupa v
obdobju januar—april letos povečal nasproti istemu lani za 1 %. Gibanje odkupa
najpomembnejših skupin proizvodov je bilo naslednje:
Jnnuar- .iprll
milijcmi riln

Živina
Les
Mleko in mlečni izdelki
Kože in volna
Alkoholne pijačo
Ostalo
Skup'aj

...

1959

19C0

3244
3337
561
340
310
614

2997
3935
500
2(51
23G
570

92
118
89
75
7G
93

8411

8502

101

Ce pa gornje podatke primerjamo s podatki o količinskem odkupu nekaterih najpomembnejših proizvodov, ki se je občutno zmanjšal, lahko sklepamo,
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da so se odkupne cene povečale in to predvsem pri pitanih in mesnatih prašičih,
klavnemu govedu in teletih ter jajcih.
Na področju notranje trgovine so se v obravnavanem času reševali predvsem
naslednji problemi:
1. Določevanje realnih marž za kritje stroškov trgovine. Ker so nekaterim
osnovnim živilom in poživilom ter petroleju za razsvetljavo s posebnimi predpisi ali dogovori določene prodajne cene oziroma je višina marže ali rabata za
kritje stroškov določena prenizko, je trgovina stroške prometa s temi proizvodi
krila z znatnim povečanjem marž pri tistih proizvodih, kjer se cene oblikujejo
prosto. To je imelo za posledico, da so se prodajne cene proizvodov s prosto
ceno povečale, kar je po eni strani oteževalo njihovo realizacijo, poleg tega pa
upravičeno povzročilo ugovore tako s strani proizvajalcev kot s strani potrošnikov. Zato je Državni sekretariat, za blagovni promet FLRJ pristopil k reševanju tega problema pri tistih proizvodih, za katere je pristojen, kjer pa to
rešujejo okrajni in občinski ljudski odbori, pa je priporočil, da ti organi pristopijo k reviziji odobrenih marž. Pri reviziji je treba upoštevati načelo, ptvkaterem naj bi trgovina iz odobrene marže vsakega poedinega proizvoda pokrila
dejanske stroške. Revizija marž je v teku in pričakujemo, da bo kmalu izvršena.
2. Promet z živino. Kljub stalni kontroli in ukrepom tržne inšpekcije se
dogovorjene cene za govejo živino prekoračujejo. Ugotoviti moramo, da je preskrba z govejim mesom tam, kjer ljudski odbori prekoračevanje cene tolenrajo,
boljša kot tam, kjer tega ne tolerirajo.
3. Uvoz blaga za široko potrošnjo. Sedaj se devizna sredstva za uvoz blaga
široke potrošnje dodeljujejo določenim podjetjem, ki si jih med seboj razdelijo
po dogovorjenem ključu. Državni sekretariat za blagovni promet LRS bo zveznemu sekretariatu za blagovni promet ponovno posredoval svoje stališče: devize
za uvoz blaga široke potrošnje naj se licitirajo; pristop na licitacijo naj bo
omogočen vsem grosistom, ki izpolnjujejo za uvoz blaga potrebne pogoje (kader,
skladišča, specializacija) in ne le administrativno določenim podjetjem; za izhcitirane devize naj se ne dodeljujejo posebni uvozni krediti, marveč morajo gr
sisti za te nakupe uporabiti redna obratna sredstva.
4. Vprašanje obratnih kreditov predstavlja v sedanjem času razmeroma
velik problem, ker nastopa tako odkupna kot turistična sezona ne glede na to,
da se tudi blagovni promet trgovine v tem času nadalje dviguje.
5. Ker sedanje dogovorjene cene za nekatere kmetijske pridelke niso vec
v skladu s tržnimi razmerami in ker so se v sistemu dogovarjanja cen pokazale
mnoge pomanjkljivosti, kar je imelo velikokrat za posledico, da dogovori niso
bili učinkoviti, se vprašanje dogovarjanja cen ponovno proučuje. Pri tem se tezi
k večji prilagoditvi odkupnih cen tržnim razmeram. Glede maloprodajnih cen za
važnejše kmetijske pridelke pa bo pomembna vloga občinskih ljudskih odborov
na področju določanja in kontroliranja cen.
2. Gostinstvo in turizem
Iz podatkov Narodne banke je razvidno, da se je vrednostni obseg prometa
v gostinstvu in turizmu lotos v prvih štirih mesecih nasproti istemu obdobju
lani povečal za 31 0/o. Na povečanje prometa gotovo vplivajo zvišane cene za
hrano, vendar je potrebno opozoriti, da se je povečala tudi količinska prodaja,
zlasti pijač. Povečanje neblagovnih uslug pa se kaže tako po vrednosti (za 25 0/e
v prvem tromesečju) kot tudi v številu prenočitev.
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Relativno najbolj se je v prvih treh mesecih 1960 v primerjavi z istim obdobjem leta 1959 povečala prodaja brezalkoholnih pijač in to za 41 0/o, kar je
absolutno za 53 milij. V tem času se je prodaja alkoholnih pijač povečala za
190/o, kar je absolutno za 332 milij.
Pregled števila prenočitev v najvažnejših turističnih krajih je naslednji za
obdobje prvih štirih mesecev:
Pregled števila prenočitev v najvažnejših turističnih krajih je naslednji za obdobje
prvih štirih mesecev
Indeks

Prenočitev domačih r,ostcv:
Gorenjska
Obmorski turistični kraji
Zdravilišča
Ostali turistični kraji . . .
Prehodna središča ....

G,r)
18
42
7

350
333
415
095

71741

80
22
53
8
79

819
961
020
835
896

123
172
125
115
111

Skupaj

200 6C8

245 403

122

Prenočitve tujih gostov:
Gorenjska
Obmorski turistični kraji
Zdravilišča
Ostali turistični kraji . . .
Prehodna središča ....

6 129
7 232
1491
1209
14 8G5

8 470
10 099
1607
908
14 485

138
140
112
80
97

Skupaj

30 920

35 Г;95

115

3. Cone na drobno
Cene na drobno so se v letošnjih mesecih povečale predvsem zaradi povišanih najemnin, zvišane tarife za električno energijo, zvišanih cen za obrtne in
kulturne storitve in končno zaradi višjih cen prehrambenih proizvodov. V primerjavi z lanskim aprilom so povprečne maloprodajne cene višje za 8 %. Cene
na drobno za te proizvode oz. skupine proizvodov so bile v aprilu 1960 nasproti
aprilu 1959 izražene v indeksu:
April_19G0_
April 1959

Skupni indeks
Blagovni indeks
Indeks con industrijskih izdelkov . .
Indeks cen za prehrano
Sveže in prekajeno meso ...
Jajca
Mleko in mlečni izdelki ...
Stanovanjska najemnina . . .
Obrtne storitve
Kulturne storitve

103
105
106
106
115
114
117
258
107
115

Indeksi cen za posamezne mesece letos so podani v tabeli v statističnem
delu poročila.
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4. Zunanja trgovina
V letošnjih prvih štirih mesecih je bilo izvoženo blaga v vrednosti okoli
6500 milij. deviznih din, kar je za 750 milij. deviznih din ali 13 0/o več kakor
v istem obdobju preteklega leta. Ce upoštevamo, da znaša republiški plan zvoza
za letos 21 200 milij. dev. din (zvezna zadolžitev za LRS 20 559 milij. dev. din),
smo v tem obdobju izvršili 30,7 % (odnosno 31,7 "/o) letnega plana, kar je v
skladu s predvideno dinamiko in strukturo našega izvoza.
Struktura
Indeks vrednosti
Januar-aprll
plan 19Г0
I.-IV. IMO
19:0
" real. 1959
I.-IV. 1959

Plan
J960

Industrijo
Kmotijstvo
Gozdarstvo

774
.'

78,8
ig'l
2,1

IO'I

3^5
Skupaj

...

Izvrševanje letnega plana:
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Skupaj

...

100

100

Ul
106
113

^l
91

110

113

87

И«"

Januar-aprll

У-/а^-Д.'

16 424
4 054
722

5117
1243
140

30 7
.
94

21 200

6500

30,7

31,2
I .

* -v
K JH^V-I^U
indeksu vrednosti
1959 dajemo naviuuiiu^iLi izvoza
i/.voza po planu
pianu 1960
iyt>u nasproti
nasprou realizaciji
геаххља^.
ij'cdnjc pojasnilo: v družbenem planu LRS za leto 1900
1960 je bilo nav
navedeno okoli 13 /n-no
;;.'ednje
povečanje izvozne vrednosti nasproti ocenjeni realizaciji v 1letu 1959. Dejanucotovliona šele po
no objavi
oblavl nlana.
ie presegla
nresegla ocenjeno realizaci.10
sska
k a realizacija;
realizacija, ugotovljena
plana, je
in zato predstavlja za loto 1960 planirana vrednost povečanje za 10 "/o in ne za lo '/0.
Ce torej upoštevamo, da znaša predvideni indeks povečanja izvoza po planu
nasproti dejanski lanskoletni realizaciji 110. lahko ugotovimo, da se dosedanji
skupni izvoz povečuje z ugodno dinamiko.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da se je najbolj povečal izvoz industrijskega blaga, katerega dinamika je ugodnejša od planskih predvidevanj za loto
1960 kot tudi od realizacije v istem obdobju 1959 1. (V prvih štirih mesecih 1960
je izpolnjeno 31,2 % letnega plana industrijskega izvoza, lani v istem obdobju
pa 28,5 0/o letnega izvoza.) Izvozna vrednost vseh industrijskih strok je v letošnjem letu višja kot v istem času lani, razen naslednjih strok: elektroenergija,
premog, kovinska in elektroindustrija ter industrija gradbenega materiala. Izvoz
elektroenergije se razvija točno po sporazumu z Avstrijo, vendar ta ne pristane
na uvoz, ki bi bil višji od določenega po sporazumu; izvoz premoga je manjši
zaradi preusmeritve avstrijske potrošnje na plinasta in tekoča goriva. Čeprav
je izvoz kovinskih proizvodov dober, je skupna izvozna vrednost kovinske industrije manjša zaradi izpada izvoza opreme, za katero naša podjetja nimajo
zaključenih poslov. Zato ne moremo pričakovati, da bi bila realizacija izvoza
kovinske industrije tudi vnaprej boljša. Najvažnejši izvozni proizvod elektroindustrije so elektromotorji, vendar jih v tujini težko plasiramo. Letos je izpadel
izvoz v Vzhodno Nemčijo in je potrebno poiskati nova tržišča, ki pa zahtevajo
specialne elektromotorje, kar zahteva preusmeritev naše proizvodnje. Zaradi
povečane gradbene dejavnosti doma je bil manjši izvoz opeke, zaradi česar je
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padla vrednost izvoza industrije gradbenega materiala v primerjavi z izvozom
v istem času lani.
Izvoz kmetijskih pridelkov je nekoliko nižji, kar je predvsem posledica
nižjega vrednostnega obsega izvoza hmelja (padec zunanjih cen) in manjšega
izvoza živine oziroma mesa, kar pa je bilo že upoštevano pri postavljanju plana
izvoza, tako da se je tudi dosedanji izvoz kmetijstva gibal v okviru tega plana.
Izvoz gozdarstva je sicer znatno .manjši, vendar bistveno ni vplival na skupni
obseg izvoza glede na njegovo manj pomembno vlogo.
Podrobnejšo analizo izvoza v letošnjem letu smo izvršili na osnovi podatkov
za tri mesece in za 50 izbranih proizvodov, ki so v letu 1959 predstavljali 66 0/o
vse vrednosti v izvozu LRS in na katere odpade praktično celotno letošnje povečanje izvoza.
Zaključki take analize kažejo, da smo v prvih treh mesecih letos v primerjavi z istimi meseci lani dosegli 11 0/o-no povečanje izvozne vrednosti, pri čemer
pa smo izvožene količine povečali za 47 0/o. Na vrednost našega izvoza je namreč
vplivalo gibanje cen na svetovnem trgu: za izvožene proizvode, ki tvorijo 40%
našega izvoza, smo v letošnjem obdobju realizirali za 13% večjo vrednost in
to predvsem zaradi povečanja cen in delno zaradi spremenjene strukture. Za
proizvode, ki tvorijo 60% našega izvoza, smo realizirali za okoli 40% manjšo
vrednost in to predvsem zaradi padca cen, deloma pa zaradi spremenjenega
asortimaja. Pri takšnem gibanju cen in glede na povečanje notranje potrošnje
so se v našem izvozu letos povečale predvsem količine tistih proizvodov, ki so
v primerjavi z istim časom lani dosegali nižjo ceno.
V to skupino spadajo predvsem kmetijski proizvodi, na vrednost katerih
je najbolj vplivala znižana cena za hmelj, ki v svetu že od leta 1958 naprej pada.
Poleg tega bo na izvoz letošnjega pridelka hmelja v Zahodno Nemčijo, Holandijo in Belgijo vplivalo znižanje uvoznih carin za članice Skupnega trga ki
znaša 20 % (od 1. julija).
Tudi pri vinu je dekonjunktura na svetovnem trgu in je vprašanje, kako
obdržati nekatera tržišča (Belgija, Švica, Holandija, Zahodna Nemčija), za katera so bila vložena znatna sredstva in katerih opustitev bi imela dolgoročne
posledice. Pri tem ne smemo prezreti, da sta zlasti hmelj in tudi vino proizvoda,
ki ju izvažamo brez škode za domači trg.
Nižje cene za nekatere živinorejske proizvode so posledice močne konkurence vzhodnoevropskih držav. Omeniti je potrebno še izvoz mlade živine, ki
vedno bolj narašča. Ker je uvozni kontigent v Italiji določen po komadih, pri
izvozu mlade živine ne koristimo v polni meri odobrenih kontigenlov.
Izreden padec cen je tudi pri suhih gobah predvsem zaradi slabe kvalitete.
Med industrijskimi proizvodi, pri katerih smo dosegli nižjo izvozno vrednost
kljub količinsko povečanemu izvozu, so najpomembnejši aluminijasti polizdelki,
na katerih izvozno vrednost je vplivala spremenjena struktura sortimenta, kar
velja tudi za svinjsko galanterijsko usnje.
Glede na izredno povečanje uvoza v FLRJ in v LRS, ki znatno presega mero
rasti izvoza in glede na nezadostno povečanje izvoza, je prišlo do neugodnega
razvoja trgovinske in plačilne bilance. Za izboljšanje devizne situacije bodo potrebni ukrepi v treh smereh:
1. Dosledno izvajanje planskih izvoznih nalog, kjer pa bo zlasti za področje
barvaste in črne metalurgije važno vsklajevanje izvoza s potrebami intenzivne
rasti notranje potrošnje;
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2. nadalje bo potrebno zmanjšati predvideni uvoz in ga omejiti predvsem
na proizvode, ki zagotavljajo nemoten razvoj proizvodnje, zlasti one, ki lahko
prispeva k izboljšanju devizne situacije;
3. za kritje osnovnih uvoznih potreb in upoštevaje razpoložljiva devizna
sredstva pa bo treba v letošnjem letu še naknadno povečati predvideni izvoz
nekaterih važnih industrijskih proizvodov.
4. Za smotrnejše opravljanje zunanje-trgovinskih poslov bo potrebno vskladiti mrežo zunanjetrgovinskih organizacij za potrebe posameznih gospodarskih
panog. To vprašanje je predmet proučevanja.
Izvajanje zgoraj navedenih nalog je neposredno povezano z napovedanimi
spremembami v zunanjetrgovinskem in deviznem režimu. Te spremembe predvidevajo zlasti postopno splošno uvedbo carin, stimuliranje proizvodnje za izvoz
z ustrezno uporabo deviznih sredstev in stimulativnega izvoza z nekaterimi spremembami v interni delitvi dohodka gospodarskih organizacij.
Za izvrševanje osnovnih nalog na področju izvoza in uvoza so republiški
upravni organi (Sekretariat za industrijo in obrt, Sekretariat za kmetijstvo in
gozdarstvo in Državni sekretariat za blagovni promet) po sklepih Odbora IS
za gospodarstvo že pričeli z gospodarskimi organizacijami, njihovimi združenji
in ljudskimi odbori z intenzivno akcijo.
Nedvomno pa bodo k akfivizaciji zunanje-trgovinske menjave kot tudi
k izboljšanju zunanje-trgovinskega poslovanja bistveno prispevali ukrepi, ki
naj v določenem procesu privedejo do temeljnih sprememb v našem deviznem
in zunanje-trgovinskem režimu. Zlasti važne bodo čimvečje vzpodbude za izvoz
tako, da bodo proizvajalci bolj neposredno občutili rezultate uspešnejšega izvoza
pri osebnih dohodkih in skladih gospodarskih organizacij. Pri tem pa гшЈ bo
temeljno izhodišče v stremljenjih, da se ustvarijo takšni pogoji in tak režim
v celotnem gospodarskem sistemu, da bodo proizvajalci postali neposredno
odgovorni za plasman svojih proizvodov tako na notranjem kot tudi zunanjem
tržišču: proizvodna podjetja morajo biti postavljena v tak položaj, da bo predvsem od njih samih odvisna količina in vrsta ustvarjenih deviz in na tej osnovi
v položaj, da bodo lahko sama ustvarjala potrebne devize za nabavo reprodukcijskega materiala.
Podobno kot v merilu FLR.I, se je tudi uvoz LRS močno povečal. To
povečanje je predvsem zaradi večjega uvoza reprodukcijskega materiala tudi
zaradi tega, ker so bila devizna sredstva razdeljena že konec prejšnjega leta:
Januar - april

Reprodukcija
Oprema
Široka potrošnja

.....
Skupaj

.

1959

19C0

I"deks

. .

40G8
1197
961

7 G84
2 178
1981

189
182
206

.

6226

11843

^0

.

V obeh letih zavzema v strukturi reprodukcijski material skoraj isti delež,
to je 65,3 % v obdobju januar-april 1959 in 64,9 0/o v istem obdobju 1960. Dočim
se je delež opreme v letošnjem letu znižal od 19,2 0/o v letu 1959 na 18,4 o/o se
je delež uvoza blaga za široko potrošnjo povečal od 15,4 0/o v letu 1959 na 16,7 0/o.
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V letu 1960 se predvideva povečanje skupnega družbenega bruto proizvoda
za 11,4%, narodnega dohodka pa za 11,3 "/o.
Čeprav bančna evidenca skupnih denarnih prejemkov gospodarstva ne
zajema vsega realiziranega družbenega bruto proizvoda lahko na podlagi te
evidence sklepamo na smer gibanja družbenega bruto proizvoda.
V primerjavi s štirimi meseci lanskega leta so se letos povečali denarni
prejemki gospodarstva za 21,9 "/o. 2e ta podatek kaže, da je bila letos dosežena
še večja gospodarska aktivnost kot lani in to s stalno in bolj enakomerno rastjo.
Nekoliko močneje kot denarni dohodki so se povečali materialni in ostali
stroški in to v prvih štirih mesecih za 26,6 0/o nasproti istemu obdobju lani.
Od materialnih stroškov so se največ povečala izplačila za dnevnice, potne
stroške in ostali osebni prejemki, ki spadajo med te stroške in to za 144,4 %.
Vplačila amortizacije potekajo v predvidenih okvirih in so se nasproti
štirim mesecem lani povečala za 14,3 Vo.
Povečanje denarnih prejemkov je vplivalo tudi na povečanje vplačil družbenih obveznosti, ki so se povečale za 25,1 % nasproti istemu obdobju lani. Pri
tem pa je upoštevati, da so gospodarske organizacije letos prej predložile zaključne račune, kot lani, zaradi česar se tudi prispevki na tej osnovi prej
plačujejo.
Zlasti hitro se iz istega razloga povečujejo vplačila v sklade gospodarskih
organizacij. Medtem ko je v primerjavi z lanskim letom to povečanje znašalo
v prvih treh mesecih 21,7 0/o, je v štirih mesecih doseglo že 39,3 %.
Povečanje je najmočnejše pri nerazporejenih sredstvih in denarnih sredstvih
sklada skupne porabe.
Skladi gospodarskih organizacij

I.-IV. IM!)

I.-IV. 1960

»/o

Rezervni skladi
Denarna sredstva sklada skupne porabe ...
Denarna sredstva sklada osnovnih sredstev . .
Nerazporejena sredstva gospodarskih organizacij

2 072
2 332
3 937
2 550

1G57
3 46G
5 457
4 590

80,0
148,6
138,6
139,3

10891

15170

139.3

Skupaj

...

OBRATNA SREDSTVA
Ugoden razvoj proizvodnje, močno povečanje notranje, zlasti investicijske
potrošnje in pa uvoza, v prvih štirih mesecih je spremljal izrazit vzpon obratnih
sredstev, ki so se od konca decembra 1959 povečala samo v gospodarstvu za
okoli 21 milijard, dočim so se v istem razdobju lanskega leta povečala le za okoli
5 milijard. Po posameznih gospodarskih panogah je gibanje obratnih sredstev
sledeče:
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v milij. z 1 dec.

Gospodarska panoga

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Industrija in rudarstvo
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Obrt
Stan. kom. dejav
Kult. soc. dejav

....

Skupaj gospodarstvo

.

.

.

31. ХП. 11)39

30. IV. 19G0

Razlika

'/•

131 477,4
6 340,0
832,8
7 755 6
5 718,6
71213,1
7 002,3
497,7
3 182,0

139 188,2
8 040,2
1 426,6
8 312,2
5 730.0
80 910,9
7 825,8
664,2
3 501,5

+ 7 710,8
+ 1 705.6
+ 593,8
+ 556,6
12,0
4 9 703,8
+ 823.5
+
166,5
+ 318,9

5,9
26,9
71,3
7,2
0,2
13,6
11,8
33,5
10.0

234 020,7

255 612,2

+21591,5

9,2

S takim povečanjem, ki je letos doseglo nad 9 "/o, lani pa le 2,3 0/o, je^ bilo
do konca aprila doseženo že 76 % za celo leto 1960 predvidenega povečanja
obratnih sredstev.
Od celotnega povečanja obratnih sredstev odpade okoli 36 0/o na povečanje
v industriji in rudarstvu, okoli 47 0/o pa na povečanje v trgovini. Povečanje
obratnih sredstev v industriji in rudarstvu je rezultat ugodnega razvoja proizvodnje, povečanje v trgovini pa je predvsem posledica povečanega prometa,
večje založenosti ter povečanega uvoza reprodukcijskega materiala in blaga
široke potrošnje.
Osnovna značilnost letošnjega povečanja obratnih sredstev v gospodarstvu
je namreč v lom, da 92 0/o povečanja odpade na posojila in kredite iz bančnih
virov. V tem povečanju je torej neznaten delež vnesenih sredstev gospodarskih
organizacij v njihove sklade obratnih sredstev kot tudi posojil iz družbenih
investicijskih skladov za obratna sredstva.
Tako gre na področju obratnih sredstev za dvojen problem: na eni strani
da se zavre dinamika rasti — in začasno celo vsako povečevanje globala —
obratnih sredstev iz bančnih virov, na drugi strani pa, da se občutno povečajo
vlaganja sredstev gospodarskih organizacij in sredstev družbenih investicijskih
skladov v obratna sredstva gospodarstva. S prvim ukrepom naj bi ne le zavrli
ekspanzijo bančnih kreditov, ampak tudi dosegli ekonomičnejšo uporabo ze
angažiranih kreditov (hitrejše obračanje obratnih sredstev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, finančna disciplina itd.). Z drugim ukrepom, ki naj zagotovi
kritje potreb po večjih obratnih sredstvih in s tem nemoten razvoj proizvodnje.
pa naj bi istočasno zmanjševali sredstva za investicije (gospodarskih^ organizacij in družbenih investicijsikh skladov) in tako omogočali skladnejše povećavanje investicijske potrošnje v osnovna sredstva. Financiranje obratnih
sredstev iz sredstev gospodarskih organizacij je predvideno za leto 1960 predvsem v industriji, dočim naj bi največ povečanja bančnih kreditov za obratna
sredstva odpadlo na trgovino, ki ne ustvarja pomembnejše akumulacije.
Analiza letos povečanih obratnih sredstev iz bančnih virov kaže, da je v
primerjavi z lanskim letom padel od 70 % na 43 0/o delež kreditov in posojil za
redna obratna sredstva, ki jih morajo podjetja vračati iz svojih skladov. Istočasno pa se je povečal drugi delež, to je delež namenskih kratkoročnih kreditov.
od katerih pa največ odpade na uvozne kredite in je višina njih v znatni meri
tudi posledica slabosti v samem sistemu kreditiranja uvoza (možnost brezobrest-

282

Priloge

nega prelivanja iz ene gospodarske organizacije v drugo itd.). Med namenskimi
krediti so se letos v znatni meri povečali tudi izvozni krediti industriji, ker se
v zadnjem času v širokem obsegu dovoljujejo inozemskim kupcem dvo do tromesečni krediti.
Med posameznimi krediti pa so se najbolj povečali krediti za zaloge gotovih
izdelkov in to predvsem trgovini na debelo. Razen močnega povečanja prometa
v tej trgovini, je k povečevanju kreditov za obratna sredstva prispeval tudi
sistem distribucije določenih vrst izdelkov težke industrije in delno uvoznega
blaga preko omejenega števila grosistov, ki ga nato prodajajo drugim trgovinskim podjetjem na debelo.
Tako stanje na področju obratnih sredstev, kjer pa gre v bistvu za problematiko v kreditni situaciji in ki tudi v LRS v dobršni meri kaže na možno
kreditno ekspanzijo v jugoslovanskem gospodarstvu, je obravnaval tudi Odbor
za gospodarstvo ZIS, ki je na osnovi analize gibanja proizvodnje, notranje
potrošnje in zunanje trgovine in v skladu s temeljnimi zahtevami kreditne
bilance FLRJ, sprejel vrsto sklepov.
Na tej osnovi je bilo predvsem osvojeno stališče, da se začasno zadrži vsako
povečanje skupnega globala kreditov iz bančnih sredstev. To pomeni, da bo
banka dajala gospodarskim organizacijam nove kredite le iz prejetih vračil
odobrenih kreditov. Nadaljnje potrebe po povečevanju obratnih sredstev za
povečani obseg proizvodnje in prometa pa naj bi se v tem razdobju krile iz
sredstev gospodarskih organizacij in iz posojil družbenih investicijskih skladov.
Pri izvajanju tega ukrepa mora biti težišče kreditne politike na osnovnih
bančnih enotah in predvsem v njihovem okviru je treba izčrpati vse možnosti
za kritje potreb gospodarskih organizacij po obratnih sredstev. V okviru LRS
pa je treba s smotrno koordinacijo omogočiti tisto nujno prelivanje, ki ga terja
nadaljnji razvoj proizvodnje in blagovnega prometa.
Nadalje bo treba v LRS tudi v bodoče ohraniti visoko disciplino gospodarskih organizacij pri poravnavanju vseh dospelih odplačil kreditov in posojil.
V taki situaciji pa je seveda treba brezpogojno vztrajati na doslednem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, kar pomeni, da banke ne smejo vnašati nobenih
olajšav v že sklenjene pogodbe. Pri tem pa bo treba dokončno rešiti vprašanje
odplačevanja posojil, ki sta jih prejela leta 1958 notranja trgovina in gostinstvo.
Med važnimi ukrepi za reševanje omenjenih problemov je tudi dosledno
zavračanje vseh zahtev za nove kredite gospodarskim organizacijam, kjer se
ugotovi določena finančna neurejenost (nepokrite izgube, uporaba obratnih
sredstev za investicije, slabo obračanje sredstev itd.). V ta namen bo treba poostriti finančno kontrolo, ki bo pripomogla tudi k odkrivanju obstoječih rezerv
v obratnih sredstvih.
Zlasti važno pa bo izvajanje ukrepa, po katerem gradbeno podjetje, ki ima
neporavnane situacije starejše kot šest mesecev, ne bo moglo — kot kreditno
nesposobno — dobiti novih kreditov. V LRS se je stanje neporavnanih situacij
od aprila 1959 do aprila 1960 povečalo od 820 na 1663 milj., kar pomeni, da so
se obratna sredstva vezana za investicije povečala za 100 "/o. (Pri tem pa izvira
nad eno tretjino neplačanih situacij še iz lanskega leta.) Vse to zopet kaže, da
niti investitorji niti gradbena podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti pravočasni
zagotovitvi potrebnih investicijskih sredstev.
V odločilni meri bo uspeh odvisen od racionalne politike gospodarskih organizacij in ljudskih odborov na drugi strani in to predvsem pri odkrivanju obsto-
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ječih rezerv v obratnih sredstvih. Zato je potrebno, da ljudski odbori, zlasti pa
zbori proizvajalcev kakor tudi organi delavskega samoupravljanja sproti obravnavajo in rešujejo problematiko obratnih sredstev. Pri obravnavanju celotne
problematike v zvezi s krediti bo treba uveljavljati zahtevo, da družbeni investicijski skladi zagotove vsa potrebna obratna sredstva za nove kapacitete, zgrajene iz njihovih sredstev
Izvajanje zgoraj nakazane kreditne politike bo sicer pripomoglo k smotrnejšemu gospodarjenju s sredstvi gospodarskih organizacij, vendar je pri tem
poudariti, da obstoječ sistem delitve dohodka in še zlasti sistem finansiranja
obratnih sredstev ni dovolj stimulativen. Gospodarske organizacije zaradi tega
usmerjajo svoja sredstva v druge namene. Delno bi se stanje izboljšalo, če bi bil
sprejet predlog, po katerem naj bi obresti tega sklada služile za povečanje
sklada obratnih sredstev, namesto da se odvajajo v splošni investicijski sklad.

OSEBNA POTROŠNJA
Denarni dohodki prebivalstva so se v obravnavanem razdobju povečali za
20 %. Po posameznih vrstah dohodkov je bilo povečanje sledeče:
Denarni dohodki v milijon din

Januar - april

mdeks

1959

1960

20 422
6 854
1 493

'
26 190
8 388
1 584

128
122
106

.

28 769

36 162

126

Dohodki prebivalstva od soc. zav.
pokojnine, invalidnine ....
otroški dodatki
denarno nadomestilo
ostalo

3 727
2 735
739
1549

4 501
2 837
868
1547

122
104
117
100

Dohodki delavcev in uslužbencev ——
v gospodarstvu
izven gospodarstva
nagrade, honorarji .....
skupaj

.

.

.

.

.

8 751

9 813

112

Dohodki kmetov od odkupov .
od prevozov .

.
.

.
.

9 256
398

9 278
523

100
131

.

.

9 654

9 801

101

Dohodki obrtnikov od socialističnega
sektorja
Ostali dohodki

1005
9 808

1 109
12 932

110
132

57 987

69 817

120

skupaj

skupaj

Vse skupaj

.

..

.

Osnovna značilnost denarnih izdatkov prebivalstva je v tem, da se je delež
neblagovnih izdatkov povečal od 25% v letu 1959 na 31% v letu 1960, pri
čemer so se najbolj povečali izdatki za stanovanjsko-komunalno in kulturnosocialno dejavnost.
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Denarni izdatki v milijon din:

Januar - april

Izdatki za blago in usluge
v trgovski mreži
v gostinski mreži
v socialistični obrti
skupaj

1060

35 529
4 021
1 47G

38 400
5 269
1 789

108
131
121

.

.

41026

45 458

111

Ostale uslufiG
Kmečka dohodnina, dokladc, takse itd. .
Ostali izdatki

.

3 949
3 350
6 564

5 552
3 784
10 873

140
113
166

.

54 889

65 667

120

Vse skupaj

.

mdoks

1059

..

Gibanje denarnih dohodkov je v tem razdobju omogočilo, da se je realni
dohodek na zaposlenega v socialističnem sektorju dvignil za skoraj 6% kljub
temu, da so se po orientacijskih podatkih življenjski stroški v primerjanem
razdobju zvišali za 12 "/o.
Realni dohodek na zaposlenega v gospodarstvu se je ob povečanju zaposlenih za 6 % dvignil za 8 %, realni dohodek na zaposlenega izven gospodarstva
pa se je povečal za 2,4 %, pri čemer se je število zaposlenih povečalo ?a 6,7 %.
Smer gibanja realnega dohodka na enega zaposlenega v gospodarstvu kažejo
sledeči podatki:
Januar- april
1959

Skupaj osebni dohodki v milij. din . . .
Povprečno število zaposlenih
Povprečni mesečni dohodki na enega din
Življenjski stroški so se povečali ....
Realni dohodek je din
V indeksu

1960

20 422
333 188
15 322
100
15 322
100

"и1ск8

26 190
353 375
18 527
112
10 542
108

128
10G
121

Skupni osebni dohodki zaposlenih so večji tako zaradi povečanega števila
zaposlenih, nadomestila za povišano stanarino, kakor tudi zaradi povečanih
osebnih dohodkov na enega zaposlenega.
PRORAČUNI
V prvih štirih mesecih letos so se izdatki nasproti istemu obdobju lani
povečali za 27,2 0/o, medtem ko znaša povečanje dohodkov le 8,5 %. (Toda če
izločimo vpliv dotacij prejetih v tem razdobju lani, pa so se skupni proračunski
dohodki povečali za okoli 33 0/o.) To je povzročilo, da so izdatki v obravnavanem
obdobju že večji od dohodkov za 741,6 milijonov dinarjev.
Dohodki
Dotok bruto proračunskih dohodkov se je v primerjavi s štirimi meseci
lani povečal po posameznih instrumentih takole:
prispevek iz dohodka za
prispevek iz osebnih dohodkov za
prometni davek
dohodnina za
takso za

41;4
20,1
15,0
10.8
4,6

o/o
"/o
"/o
0
Ai
U

/D
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Priliv ostalih dohodkov pa je za 6,5 0/o manjši kot v štirih mesecih lani.
Od posameznih bruto proračunskih dohodkov se je znatno povečal prispevek iz dohodka komunalnih podjetij (za 112,9 0/o), prispevek iz osebnega
dohodka delavcev zaposlenih v družbenem sektorju gospodarstva (za 39,9 %)
in dopolnilni prispevek iz osebnih dohodkov (za 111,7 %). Nadalje se je močneje
povečal tudi priliv občinskega prometnega davka (za 25 %).
Medtem ko je priliv ostale dohodnine za 10% večji kot v istem obdobju
lani, je priliv dohodnine iz kmetijstva za 16% manjši kot lani, ker se v absolutnem znesku kompenzira z občinskimi dokladami, katerih je vplačanih za
okoli 45 % več kot lani.
V splošnem je dotok bruto proračunskih dohodkov zadovoljiv, kar pa se
ne odraža v tolikšni meri tudi pri dohodkih posameznih proračunov, katerih
stanje je naslednje:
RopubliSki proračun
Proračuni okrajnih LO
Proračuni občinskih LO
Skupaj

.

.

.

I.-IV. 193!)

I.-IV. 1060

"•'•

3472,8
2GG3,6
3626,5

3 3112
2 303,5
4 916 1

95,3
88,7
135,6

9762,9

10 590,8

108,5

Primerjava kaže, da so dohodki republiškega in okrajnih proračunov v
prvem četrtletju nižji kot lani v istem obdobju. Pri republiškem proračunu je
to posledica izpada dotacije iz zveznega proračuna; pri okrajnih proračunih pa
je vzrok nižjih dohodkov opustitev republiške dotacije. Na osnovi novega proračunskega sistema prejemajo okrajni proračuni svoja sredstva skoraj izključno
iz skupnih dohodkov, ki so v obravnavanih štirih .mesecih dosegli le 29,1 /o od
planiranih. Posebni dohodki, ki so dohodek občinskih proračunov, pa so skupaj
s presežki proračunov iz leta 1959 dosegli 43,5 % od planiranih, kar je posledica
novega proračunskega sistema.
Letni plan proračunskih dohodkov po posameznih proračunih je bil v prvih
štirih mesecih leta 1959 in leta 1960 izvršen takole (v n/o):

Republiški proračun
Okrajni proračuni
Občinski proračuni
Skupaj

...

1939

1060

33
28
23

28
22
-l)

27

26

Izdatki
Medtem ko so bili do konca meseca marca proračunski dohodki in izdatki
vsklajeni, pa so izdatki ob koncu aprila večji kot dohodki.
Po posameznih skupinah proračunov so se izdatki povečali takole:

Republiški proračun
Proračuni okrajnih LO
Proračuni občinskih LO .
Skupaj

.

.

.

I.-IV. 1050

I.-IV. 1960

'l'

2732,1
2353,1
3825,1

3 683,0
2 531 2
5 118,2

134.8
107,6
133,8

8910,3

11332,4

127,2
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Od posameznih izdatkov so se najbolj povečale dotacije družbenim skladom
(za 167,4 %) ter ustanovam in družbenim organizacijam (za 31,8 0/o). Nad povprečjem so se povečali tudi osebni dohodki in to za 28,3%. Poleg tega so v tem
obdobju tako občine kakor republika plačevale obveznosti iz leta 1959.
Letni plan proračunskih izdatkov je bil v prvih štirih mesecih leta 1959
in leta 1960 izvršen takole (v 0/o):
195D

1960

25
25
24

31
24
29

25

2!!

Republiški proračun .
Proračuni okrajnih LO
Proračuni občinskih LO
Skupaj

Stanje proračunskih sredstev ob koncu aprila letos je naslednje:
Republika

Posojila iz proračunske rezervo
Posojila iz rezervnega sklada
Bančni kredit
Prosta proračunska sredstva
Presežek dohodkov ....
Presežek izdatkov ....

Okraji

500,0
128.2
371.3

171,4
120,7
116,2
240.6
20,2 (2)*
187,9 (C)
Številke v oklepajih pomenijo število proračunov.

Občine

Skupaj

600,0
157,3
330,3
951,4
269,2
471,3

1337,4
278,0
446,4
1320,2
289,4
1031,8

(24)*
(60)

INVESTICIJE
Celotna investicijska potrošnja tako v osnovna kot v obratna sredstva je
bila v LR Sloveniji v prvih štirih mesecih letošnjega leta nasproti istemu
obdobju lani sledeča:
v mlilj. din
I.-IV. 1059

V osnovna sredstva
V obratna sredstva
Skupaj

I.-IV. 19G0

Indeks

18 639
2 431

28 075
2 575

151
106

21 07(1

30 650

145

Iz pregleda je razvidno, da se je predvsem povišala investicijska potrošnja
v osnovna sredstva.
Družbeni plan za leto 1960 je predvidel investicijsko potrošnjo v osnovna
sredstva na ravni lanskoletne realizacije, t. j. v višini 87,2 milijard din. V prvih
štirih mesecih letošnjega leta je znašala investicijska potrošnja 28,1 milijard din
ter je tako dosegla že 32,2 0/o planiranega celotnega obsega. V istem razdobju
lanskega leta pa je bilo doseženo le 21 % letne realizacije.
Investicije v osnovna sredstva po virih so bile sledeče:
I.-IV. 1050

Zvezna sredstva
Republiška sredstva
Sredstva LO
Gospodarske organizacije
Ostala sredstva

....

Skupaj

.

.

.

-IV. 1960

v milij. din
Indeks

4 017
530
3 495
9 135
1 462

5 621
943
5 715
13 253
2 543

140
178
164
145
174

18 639

28 075

151
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Karakteristično za investicijsko dejavnost v LR Sloveniji je, da se je po
visini vloženih sredstev povečala predvsem potrošnja iz sredstev gospodarskih
organizacij in iz lokalnih sredstev. Pri tem se je iz sredstev gopodarskih organizacij izredno povišala iz skladov skupne potrošnje (indeks 394), manj iz skladov
osnovnih sredstev (indeks 171), le malo pa iz amortizacijskih sredstev (indeks
110).
Ce izhajamo iz dejstva, da je bilo v prvih štirih mesecih realizirano okoli
32 % za leto 1960 planiranih investicij, pa vidimo, da je bilo realizirano že okoli
35 0/o planiranega letnega obsega pri gospodarskih investicijah, a le okoli 28 "/o
pri negospodarskih investicijah.
Pri gospodarskih investicijah so izrazito nad gornjim povprečjem investicije
v gradbeništvo, promet in industrijo, dočun so investicije v kmetijstvu dosegle
le 17% od planiranega letnega obsega.
V negospodarskih dejavnostih pa izkazujejo investicije v kulturno-socialni
dejavnosti povečanje, ki je znatno nižje od povprečnega.
Na tako močno povečevanje skupne investicijske potrošnje so vplivala predvsem višja prosta sredstva, ki so bila letos za investicije na razpolago.
Glede na lanskoletno realizacijo, letošnjo intenzivno potrošnjo že v prvih
štirih mesecih in višja prosta investicijska sredstva lahko upravičeno ocenjujemo, da bo planirana investicijska potrošnja ob koncu leta presežena za okoli
15 %.
Visoko prekoračevanje lanske investicijske potrošnje v prvih štirih mesecih
se kaže tudi v celotni FLRJ, kot je razvidno iz sledeče primerjave;
V milijardah din

FLRJ
LRS

I.-IV. 1959

I.-IV. 1960

Indeks

139,4
18,6

179,4*
28,1

129
151

• Začasen podatek.
Ti podatki kažejo na splošni problem povečevanja investicijske potrošnje
preko osnovnih proporcev gibanja celotnega gospodarstva. To dejstvo opozarja
na možnost resnih motenj na tržišču, katerih prvi znaki so že vidni. Nastopilo
je namreč že pomanjkanje investicijskega materiala in s tem v zvezi zviševanje
cen gradbenega materiala, dalje zakasnitve v izgradnji in to ob gradbenih kapacitetah, ki so zasedene že skoraj za celo leto.
Zato je potrebno investicijsko potrošnjo vzdrževati — na temelju planskih
proporcev — v skladu z gibanjem proizvodnje predvsem investicijskih .materialov, gradbenih kapacitet in še posebno v skladu z možnostmi uvoza in tudi
obveznostmi do izvoza. Tako Odbor za gospodarstvo ZIS-а predvideva v ta
namen vrsto ukrepov, ki naj omeje na eni strani prekomerno naraščanje investicijske potrošnje iz zveznih sredstev (revizija za leto 1960 odobrenih trans
itd.), in ki naj na drugi strani vplivajo tudi na zmanjšano rast investicijske
potrošnje in decentraliziranih sredstev. V tem okviru so v LRS potrebni sledeči
ukrepi:
— Odobravanje posojil iz družbenih investicijskih skladov naj se prvenstveno usmeri na udeležbe pri posojilih iz splošnega in republiškega investicijskega sklada.
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— Investicijo se no bi smele začenjati v kolikor zanje ni zagotovljena popolna tehnična dokumentacija, vsa potrebna finančna sredstva ter pogodbe
z izvajalci, ki morajo imeti zagotovljeno dobavo investicijskega materiala.
Inšpekcijski organi pa naj poostrijo kontrolo nad investicijami v gradnji in
ustavijo vsa dela, kjer bi bilo ugotovljeno, da niso v skladu s finančnimi in
tehničnimi predpisi.
— Gospodarske organizacije naj pri razporeditvi svojih investicijskih sredstev upoštevajo v prvi vrsti financiranje svojih dolgoročnih programov. Priporoča se štednja sredstev, ki omogočajo večjo participacijo pri eventualnih
posojilih iz splošnega in republiškega investicijskega sklada oziroma celotno
financiranje programa iz lastnih sredstev.
— Predvsem pa so gospodarske organizacije dolžne; da v sedanji situaciji —
močnega povečevanja investicijske potrošnje na eni in bančnih sredstev za
obratna sredstva na drugi strani — krijejo v večji meri svoje potrebe po povečanih obratnih sredstvih predvsem iz lastnih sredstev.
— V odnosu do družbenih investicijskih skladov pa je treba doseči dosledno
izvajanje predpisov, po katerih so ti skladi dolžni zagotoviti obratna sredstva
za kapacitete, ki so zgrajene iz njihovih sredstev.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
odbora za gospodarstvo k poroalu o gibanju gospodarstva
v LR Sloveniji v razdobju cd 1. januarja do 30. aprila 19G0
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na
svoji seji dne 21. in 22. junija 1960 razpravljal o poročilu Sekretariata Izvršnega sveta za splošne gospodarske zadeve in je ugotovil naslednje:
L Gibanje gospodarstva v LR Sloveniji v razdobju od 1. januarja do
30. aprila 1960 se je razvijalo zelo ugodno in je bil fizični obseg proizvodnje
za 15,8 0/o večji od fizičnega obsega proizvodnje v istem razdobju preteklega
leta. Tako gibanje gospodarstva daje osnovo za predvidevanje, da bo družbeni
plan v letošnjem letu dosežen.
2. Hkrati pa odbor ugotavlja, da so se v gibanju gospodarstva v obravnavanem razdobju pokazale nekatere neskladnosti, ki bi utegnile zavreti tako
ugodno gibanje gospodarstva v naslednjem razdobju, če ne bi pravočasno podvzeli ukrepov, da se te neskladnosti v razvoju odstranijo.
Te neskladnosti se kažejo zlasti:
— v prekoračevanju obsega investicij, ki je bil predviden z družbenim
planom,
— v relativnem zaostajanju proizvodnje reprodukcijskega materiala in v
upadanju zalog ter preskrbljenosti gospodarskih organizacij z reprodukcijskim
materialom,
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— v zaostajanju izvoza za uvozom, tako da se je uvoz povečal nad planska
predvidevanja, izvoz pa se ni ustrezno povečal,
— v prekoračevanju obsega obratnih kreditov, predvidenega z državno kreditno bilanco.
3. Odbor je obravnaval vzroke nastalih neskladnosti v razvoju in ugotovil,
da so zlasti v naslednjem:
a) Glede prekoračevanja predvidenega obsega investicij:
— gradbena dovoljenja se večkrat izdajajo brez ustrezne dokumentacije in
brez dejanskega kritja investicij s finančnimi sredstvi. Zagotovila banke, da
so finačna sredstva v celoti zagotovljena, se večkrat nanašajo na sredstva, ki
so samo fiktivna,
— investitorji stavijo vsa predvidena sredstva samo v investicije za osnovna
sredstva ne da bi zagotovili ustrezni delež za povečanje obratnih sredstev, pri
čemer pride do prekoračevanja investicij kakor tudi do pomanjkanja obratnih
sredstev,
— gre tudi za neposredno financiranje investicij iz obratnih sredstev, zlasti
preko kreditiranja investicij s strani gradbenih podjetij, ki ne obračunavajo
pravočasno zapadlih situacij,
— med glavnimi vzroki za tako stanje je zlasti premajhna finančna disciplina investitorjev.
,
b) Na področju uvoza in izvoza:
— distribucija deviz je preveč administrativna in podjetja ne navaja v
ekonomsko upravičen uvoz, tako da ne iščejo možnosti za izkoriščanje domačih
surovin in proizvodnje reprodukcijskega materiala pri obstoječih kapacitetah
niti jih ne stimulira za vlaganje investicijskih sredstev za povečanje takih
kapacitet,
— administrativni sistem distribucije deviz tudi navaja nekatera podjetja,
da terminsko uvažajo več surovin, kot jih potrebujejo, nakar ta podjetja preprodajajo uvožene surovine drugim podjetjem, ki niso dobila zadostne količin ;
deviz,
— plan je predvidel povečanje izvoza pri strojegradnji, črni in barvni metalurgiji, brodogradnji in elektroindustriji, dejanski potek izvoza in uvoza pa je
potekal ravno obratno, tako da so te panoge več uvozile kot izvozile,
— podjetja so v našem sistemu premalo stimulirana za čim hitrejše osvajanje
proizvodnje po licenčnih pogodbah, deloma pa jim tudi sistem odobravanja
deviz pri uvozu to onemogoča,
— pri uvozu, zlasti blaga za široko potrošnjo, se uvaža blago, ki ga pri
nas sami izdelujemo, tako da je poleg negativne trgovinske bilance prizadeta
tudi domača proizvodnja, ki ne more v celoti izkoristiti svojih kapacitet. V
veliki meri je krivda za tako stanje centralno in administrativno razdeljevanje
deviz, ki no more upoštevati dejanskih gospodarskih posameznih potreb. Pri
takem sistemu dobivajo devizna sredstva zlasti velika trgovska podjetja, ki ne
morejo poznati dejanskih potreb proizvodnih gospodarskih organizacij. To pa
ima za posledico da taka podjetja vsiljuje kupcem tudi nekurantno blago, ki
so ga uvozila za devizna sredstva, pri čemer vežejo odkup določene količine
takega blaga na določeno količino blaga, ki ga kupec dejansko rabi.
— tako stanje v naši uvozno izvozni trgovini ima za posledico, ne samo
da, se uvaža blago neupoštevajoč v celoti potrebe naše industrije, ampak da
19
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se obseg uvoza absolutno prekoračuje, da pa pri tem industrija še vedno nima
surovin v takem asortimaju, kot jih dejansko potrebuje,
— naša izvozna uvozna trgovina je v svojem razvoju zaostala za potrebami
doseženega gospodarskega razvoja,
— zbiranje in predelava odpadkov, ki bi lahko dokaj vplivalo na zmanjševanje uvoza, močno zaostaja za objektivnimi možnostmi in potrebami gospodarstva. Tudi sama organizacija trgovine za zbiranje odpadkov je neustrezna
in premalo razvita.
c) Glede prekoračevanja obsega obratnih kreditov:
— premajhna finančna disciplina, zlasti glede odplačevanja anuitet,
— podjetja nimajo enakega odnosa do sredstev, ki so'namenjena za obratna
sredstva. Podjetja se zadovoljujejo, da dobe sredstva za nabavo osnovnih sredstev, ne posvečajo pa enake skrbi nabavi sredstev za obratna sredstva, ker
računajo da bodo kredite za obratna sredstva na vsak način dobila glede na to,
da družbena skupnost ne bo dopustila, da bi ustavila svoje obratovanje in na
tak način primorajo bančne organizacije, da jim dajo potrebne kredite. V tem
je eden glavnih vzrokov za prekoračevanje predvidenega obsega kreditov za
obratna sredstva,
— poleg tega pa je tudi sam sistem kreditiranja obratnih sredstev tak, da
so podjetja bolj zainteresirana za kredite za obratna sredstva kot pa da bi za
to vlagala svoja sredstva ali najemala posojila, ker so krediti za obratna sredstva za gospodarsko organizacijo cenejši kot pa vlaganje lastnih sredstev iz
investicijskih posojil.
— ugotoviti jo, da je šel precejšen del sredstev, namenjenih za obratna
sredstva, v investicije,
— da organi, ki so financirali določene investicije, niso hkrati zagotovili
ustreznega deleža za povečanje obratnih sredstev,
— da podjetja prav tako niso pri lastnih investicijah poskrbela za potrebna
obratna sredstva,
— na pomanjkanje obratnih sredstev vpliva tudi medsebojno kredith-anje
gospodarskih organizacij, ki ne vnovčujejo dospelih terjatev.
d) Poleg teh splošnih ugotovitev v gibanju gospodarstva je odbor še
posebej obravnaval položaj v inozemskem turizmu, ki je v obravnavanem razdobju sicer prav tako pokazal napredek, a so se začeli kazati nekateri znaki,
ki bi utegnili zavreti nadaljnji ugoden razvoj. Med temi je opozoriti zlasti na
sledeče:
— spremembe v elementih, ki vplivajo na kalkulacijo cene, so bile tudi
v letošnjem letu sprejete že v sami turistični sezoni, tako da o nastalih spremembah v kalkulaciji cene ni mogoče pravočasno obvestiti tujih sopogodbenikov.
Med takimi elementi je zlasti letos uvedena cestna taksa za tuja vozila, s katero
tuja turistična podjetja niso računala in zato groze z odpovedjo že sklenjenih
pogodb.
— neugodno vplivajo na razvoj inozemskega turizma tudi že med samo turistično sezono sprejete spremembe predpisov o vnašanju v državo dinarskih
sredstev, ker imajo tuji turisti na meji nevšečnosti tudi samo zaradi tega, ker
niso bili pravočasno obveščeni o nastalih spremembah,
— tudi postopek naših carinskih organov je neenoten in neenak, tako da
tudi v tem pogledu tuji turist ne ve, kakšne so njegove pravice in dolžnosti pri
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vstopu v našo državo, kar povzroča mnoge nevšečnosti, ki ga odvračajo od letovanja pri nas,
— cene naših gostinskih in turističnih storitev so zaradi neugodnega tečaja
zamenjave za turistični dolar ostale za inozemstvo neprivlačne. Pri sedanjem
tečaju (400 din za 1 dolar) postajajo cene inozemskih konkurentov v bistvu
nižje in se tujski promet preusmerja v druge dežele.
4. Odbor ugotavlja da bodo zgoraj navedeni problemi predstavljali osnovna
vprašanja v borbi za izpolnitev letošnjega družbenega plana in da je od njih
uspešne rešitve odvisna njegova izpolnitev. Zato odbor predlaga Republiškemu
zboru Ljudske skupščine LRS, da navedena vprašanja obravnava in da svoja
stališča sporoči Izvršnemu svetu
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Viktorja
Zupančiča.
St. 02-195/1-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:
V i k t o r Z u p a n č i č 1. r.

Predsednik:
F r a n c L e s k o š e k 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
odbora za gospodarstvo Zbora proizvajalcev k poročilu Sekretariata Izvršnega
sveta za splošne gospodarske zadeve o gibanju gospodarstva v LR Sloveniji
v razdobju od 1. januarja do 30. aprila 1960
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
seji dne 21. junija 1960 obravnaval poročilo Sekretariata Izvršnega sveta za
splošne gospodarske zadeve o gibanju gospodarstva v LR Sloveniji v razdobju
od 1. januarja do 30. aprila 1960.
Odbor je na seji podrobno obravnaval predloženo poročilo, ki ne obsega
samo planskih pokazateljev, temveč obravnava in analizira celotno dinamiko
gospodarstva in pereče probleme, ki so se pojavili v navedenem razdobju.
Razpravljal je o poglavitnih ugotovitvah poročila, ki so:
1. Dosedanje analize nam kažejo, da se je razvijalo gospodarstvo od 1. januarja do 30. aprila 1960 zelo ugodno in da je zato utemeljeno predvidevanje,
da bo družbeni plan v tem letu dosežen;
2. Ze v tem razdobju so se pokazale določene neskladnosti, ki so predvsem
— zaostajanje izvoza za uvozom,
— velika investicijska potrošnja, saj investicije prekoračujejo obseg, predviden z družbenim planom.
— veliko povečanje obratnih kreditov in
— zaostajanje proizvodnje reprodukcijskega materiala.
Problem zaostajanja izvoza za uvozom je toliko- bolj pereč, ker bi po
planskih predvidevanjih morali letos odpraviti deficit v plačilni bilanci. Povečani uvoz gre predvsem na račun reprodukcijskega materiala in investicijske
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opreme. Clani odbora so bili mnenja, da je treba proučiti možnost, kako povečati proizvodnjo reprodukcijskega materiala, ki bi ga lahko izdelovala domača
industrijska podjetja, razen tega pa je treba poskrbeti, da podjetja, ki imajo
licenčne pogodbe, hitreje osvajajo proizvodnjo. Precej je namreč industrijskih
podjetij, ki še niso osvojila proizvodnje, čeprav bi to po licenčnih pogodbah že
morala storiti. V zvezi s tem je odbor razpravljal tudi o administrativni distribuciji deviz, dalje da podjetja niso dovolj stimulirana za povečavanje izvoza
in smotrno koriščenje deviz in da sistem naše zunanje trgovine ni več v skladu
s potrebami in stopnjo gospodarskega razvoja, ki smo jo dosegli,. Odbor je
mnenja, da bodo novi predpisi s področja zunanje trgovine zavrli navedene
pomanjkljivosti in dali največje možnosti prav tistim podjetjem, ki bodo skrbela
za čim večji izvoz svojih izdelkov. .
Glede prekoračevanja obsega investicij, predvidenega z družbenim planom,
so bili člani odbora mnenja, da je glavni razlog za to pomanjkljivost premajhna
finančna disciplina investitorjev in v mnogih primerih le formalno pravilen
postopek za kritje investicij, ko so po banki zagotovljena finančna sredstva
dejansko le fiktivna. Ta pomanjkljivost pa se odraža zlasti v pomanjkanju
gradbenega materiala, zaradi česar se podaljšujejo roki in v zvišanju cen tega
materiala.
V zvezi s tem je odbor razpravljal tudi o tem, da gospodarske organizacije
vlagajo velika sredstva v investicije, zanemarjajo pa obratna sredstva. Nujna
posledica tega je, da jim zaradi večjega obsega proizvodnje zmanjka obratnih
sredstev zaradi česar se obračajo na bančne organizacije za kredite. Ker so
takšno ravnanje gospodarskih organizacij stimulirali tudi dosedanji predpisi,
je to potrebno primerno spremeniti. Odbor je razpravljal o kreditiranju v
nadrobni trgovini, zlasti privatnikom, privatnim obrtnikom itd. Ponekod znašajo
taka brezobrestna posojila skoraj četrtino pri banki najetega kredita. Pa tudi
sicer podjetja ne skrbijo dovoli za izterjevanje zapadlih dolgov. Po mnenju
odbora je zato potrebno okrepiti pri gospodarskih organizacijah finančno disciplino, predvsem pa bi morale za to skrbeti banke in finančna inšpekcija.
Glede zaostajanja proizvodnje reprodukcijskega materiala, ki je najbolj
občutna v industriji gradbenega materiala, pa tudi drugod, je bil-odbor mnenja,
da je treba čimprej dokončati rekonstrukcije in novogradnje na področju industrijo reprodukcijskega materiala, ki so, na splošno, v zaostanku. Prav zaradi
zaostajanja proizvodnje reprodukcijskega materiala se še bolj zaostruje vprašanje uvoza, pa tudi vprašanje redne proizvodnje v gospodarskih organizacijah.
ki je odvisna od pravočasne preskrbljenosti s potrebnim materialom. Pri tem
je odbor opozoril na potrebo, da se reprodukcijski .material smotrno troši in da
so z njim varčuje, pa tudi na potrebo, da bi se podjetja medsebojno obveščala
o vrstah materialov, ki jih imajo preveč na zalogi.
Ob zaključku razprave je odbor sklenil predlagati Zboru proizvajalcev, da
razpravlja o navedenih vprašanjih, ki so temeljnega pomena za izpolnitev
družbenega plana v tem letu.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Tončko Banovec.
St. 02-213/1-GO.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

TončkaBanovecl. r.

JožeGerbecl. r.
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PREDLOG ZAKONA
o prcosnovanju nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani
1. člen
Dosedanja Fakulteta za elektrotehniko in strojništvo se preosnuje v dve
novi fakulteti: v Fakulteto za elektrotehniko in v Fakulteto za strojništvo.
2. člen
Iz dosedanje Naravoslovne fakultete se izločita odsek za geografijo in odsek
za biologijo. Odsek za geografijo preide v sestav Filozofske fakultete, odsek za
biologijo pa v sestav Fakultete za agronomijo, gozdarstvo'in veterinarstvo.
Dosedanja Naravoslovna fakulteta, po izločitvi odseka za geografijo in
odseka za biologijo, in dosedanja Fakulteta za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko
tehnologijo se preosnujeta v novo Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo.
3. člen
Preosnovanje fakultet iz 1. in 2. člena je treba izvršiti do začetka študijskega leta 1960/61.
O porazdelitvi osebja, finančnih in drugih materialnih sredstev ter drugih
pravic in obveznosti odločijo sporazumno fakultetni sveti prizadetih fakultet
s pritrditvijo univerzitetnega sveta.
4. člen
Ta zakon velja od dneva objave v Uradnem listu LRS.
OBRAZLOŽITEV
Preosnovanje fakultet v smislu predloga Zakona je predlagala Univerza
v Ljubljani v soglasju s prizadetimi fakultetami zaradi smotrnejšega organiziranja študija na posameznih študijskih področjih.
Preosnovanje Naravoslovne fakultete in Fakultete za rudarstvo, metalurgijo
in kemijsko tehnologijo v Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo ima namen,
da se združijo na eni fakulteti sorodne discipline, ki se sedaj vzporedno poučujejo na dveh fakultetah; na ta način bo po eni strani zagotovljena racionalnejša uporaba učnega osebja in sredstev, po drugi strani pa izvedeno načelo
združevanja osnovnih in uporabnih disciplin. V razpravi o vprašanju združitve
teh dveh fakultet je bilo sporno samo vprašanje odseka za geografijo in odseka
za biologijo, ki po svoji naravi ne spadata v sklop nove fakultete. Sledeč načelu
združevanja teoretične discipline z aplikacijo je bil univerzitetni svet mnenja,
da naj bi odsek za geografijo prešel na Filozofsko fakulteto, ker vzgaja največ
kadrov za šole, odsek za biologijo pa naj bi prešel ha Fakulteto za agronomijo,
gozdarstvo in veterinarstvo, ker spada po svoji naravi najbolj v sklop te fakultete. Oba odseka sta bila pa proti izločitvi iz dosedanjega sestava Naravoslovne
fakultete.
Predlog za razdelitev Fakultete za elektrotehniko in strojništvo je prišel
od fakultetne uprave in fakultetnega sveta te fakultete, ker nimata elektrotehnika in strojništvo dosti skupnega in so način študija, stroka, specializacija
in naloge vsakega teh področij popolnoma različne.
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LJUDSKA SKUPŠČINA ■
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za presveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani
Odbor za prosveto in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani ter ga v načelu in
podrobnostih sprejel..
Zvezna ljudska skupščina je 3. junija 1960 sprejela zakon o spremembah
in dopolnitvah splošnega zakona o univerzah, kar narekuje, da se ustrezno
spremeni in dopolni tudi zakon o Univerzi v Ljubljani. Odbor za prosveto in
kulturo se je glede zakona o Univerzi v Ljubljani v celoti strinjal s stališčem
Izvršnega sveta, naj bi Ljudska skupščina LRS na eni prihodnjih sej sprejela
že prečiščeno besedilo omenjenega zakona, ne pa samo njegovih dopolnitev in
sprememb.
Odbor za prosveto in kulturo je že večkrat obravnaval vprašanja v zvezi
z reformo visokošolskega študija, sprejel priporočilo o nadaljnji reformi visokošolskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani in o teh vprašanjih ter o
priporočilu podrobneje poročal na zadnji seji Republiškega zbora.
Načela zakona o spremembah in dopolnitvah splošnega zakona o univerzah
zlasti glede stopenjskega študija, se na Univerzi v Ljubljani že uveljavljajo
preko statutov fakultet, ki jih bo v kratkem potrdil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Tako se je že pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah splošnega zakona o univerzah, ob izdatni pomoči organov družbenega
upravljanja ter s sodelovanjem pretežne večine univerzitetnih učiteljev, študentov ter gospodarskih in družbenih činiteljev, na Univerzi v Ljubljani pričel
vztrajno graditi nov visokošolski Studijski sistem, ki je dobil tudi pravno potrditev v omenjenem zveznem zakonu.
Odbor se zato v celoti strinja s predlogom Izvršnega sveta, naj Ljudska
skupščina za zdaj sprejme zakon o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze
v Ljubljani, kar je v soglasju s prizadetimi fakultetami predlagala Univerza,
zlasti, ker bo tako mogoče smotrneje organizirati študij na posameznih študijskih področjih.
Z razlogi, ki narekujejo preosnovanje nekaterih fakultet je odbor podrobno
seznanil rektor univerze. To preosnovanje je po mnenju odbora izredno pomembno, ker gre pri tem za vsebinsko pomembno združevanje posameznih
teoretičnih predmetov z njihovo aplikacijo, kar predstavlja pomemben prispevek
k naporom za sodobnejši visokošolski Studijski sistem, prilagojen družbenim
potrebam, ki ga zlasti Univerza v Ljubljani iz dneva v dan vse bolj osvaja
in uresničuje.
Zato je po mnenju odbora vsestransko utemeljeno, da se iz dosedanje Naravoslovne fakultete izločita odsek za geografijo in odsek za biologijo ter se vključita v ustrezni fakulteti ter da se dosedanja Fakulteta za rudarstvo, metalurgijo
in kemijsko tehnologijo in ustrezni del Naravoslovne fakultete preosnujeta v
novo Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo. Prav tako pa je tudi utemeljeno
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preosnovanje dosedanje Fakultete za elektrotehniko in strojništvo v dve novi
fakulteti.
Predlog zakona je odbor sprejel brez sprememb in dopolnitev in se strinja
s spremembo, ki jo predlaga zakonodajni odbor k 3. členu predloga zakona.
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Eepubliskejnu zboru, da sprejme
zakon o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani.
Odbor je za poročevalca določil Franca Sušteršiča.
St. 02-201/1-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Franc Sušteršič 1. r.

France Perovšek 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani
Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona in ga v načelu sprejel. Preosnovanje nekaterih fakultet je utemeljeno glede na sorodnost disciplin, ki so
se do sedaj poučevale na dveh fakultetah.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednjo sprememboV prvem odstavku 3. člena naj se besede »je treba izvršiti« zamenjajo z
besedami »se izvede«.
Odbor je sprejel predlog zakona z navedeno spremembo in predlaga Republiškemu zboru, da ga sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Vero Kolarič.
St. 02-201/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

V e r a K o 1 a r i č 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1. r.
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PREDLOG ZAKONA
o Visoki šoli za telesno kulturo
I. Temeljne določbe
1. člen
Višja šola za telesno vzgojo v Ljubljani, ki je bila ustanovljena z odlokom
o Višji šoli za telesno vzgojo (Uradni list LRS, št. 7-21/56) se preosnuje v Visoko
šolo za telesno kulturo (v nadaljnjem besedilu: Visoka šola).
Sedež Visoke šole je v Ljubljani.
2. člen
Visoka šola je samostojen zavod, ki temelji na načelih družbenega upravljanja.
3. člen
Visoka šola:
pripravlja višje in visokokvalificirane strokovnjake za vsa področja telesne
kulture, zlasti za potrebe šolstva in organizacij za telesno vzgojo;
vzgaja študente v zavedne državljane socialistično skupnosti;
organizira in pospešuje znanstveno delo in pripravlja znanstvene delavce
na področju telesne kulture;
organizira in vodi strokovno izpopolnjevanje in specializacijo visokokvalificiranih in drugih strokovnh kadrov za telesno kulturo;
organizira in vodi strokovno in znanstveno raziskovalno delo na področju
telesne kulture, z namenom pospeševanja in izboljševanja telesne vzgoje državljanov;
s svojim delom in sodelovanjejn z drugimi šolami in vzgojnimi zavodi ter
z gospodarskimi, kulturnimi in drugimi družbenimi organizacijami prispeva k
splošnemu gospodarskemu, kulturnemu, zdravstvenemu in družbenemu razvoju.
4. člen
Studij na Visoki šoli je organiziran po načelih dvostopnega študija tako, da
daje prva stopnja zaključeno višjo strokovno izobrazbo, druga stopnja pa zaključeno visoko strokovno izobrazbo.
5. člen
Visoka šola se lahko deli na oddelke in druge učne organizacijske enote.
Oddelki se lahko organizirajo tudi izven sedeža Visoke šole.
6. člen
Visoka šola ima lahko manjše inštitute, laboratorije, seminarje, kabinete,
knjižice, mu/.cjske zbirke, delavnice in podobno kot svoje organizacijske enote.
Te enote ne morejo biti samostojni zavodi.
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7. člen
Visoka šola lahko v skladu s posebnimi predpisi ustanovi samostojne zavode.
8. člen
Zagotovljena je svoboda pouka in znanstvenega dela na Visoki šoli.
9. člen
Visoka šola je pravna oseba.
10. člen
Visoka šola ima svoj statut.
Statut Visoke šole obsega določbe o organizaciji in delu, o študijskem
načrtu in pravilih študija, o sprejemnih izpitih, o oddelkih in drugih organizacijskih enotah, o zavodih in o administraciji šole.
Statut Visoke šole sprejme svet Visoke šole, potrdi pa Izvršni svet Ljudske
ščine LR Slovenije.
11. člen
Visoka šola se financira na podlagi svojega finančnega načrta.
Sredstva za redno delo Visoke šole se zagotovijo iz republiških proračunskih sredstev.
Dopolnilna sredstva za delo in razvoj Visoke šole lahko zagotovijo ljudski
odbori, zainteresirane družbene in gospodarske organizacije ter zavodi.
12. člen
Visoka šola je pod neposrednim nadzorstvom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije.
II. Študij in izpiti
1. Splošne določbe
13. člen
Studij na Visoki šoli je reden in izreden.
Visoka šola lahko organizira tudi posebne oblike študija v skladu z določbami tega zakona.
Studij je teoretičen in praktičen.
14. člen
Na Visoki šoli se poučuje po študijskem načrtu in študijskem programu.
■

15. člen

Studijski načrt Visoke šole obsega seznam obveznih predmetov, njihovo
bistveno vsebino, časovno razporeditev in število ur.
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Studijski načrt določa tudi obvezno prakso študentov pri šolah in drugih
vzgojnih in izobraževalnih zavodih ter pri ustreznih družbenih organizacjah,
kakor tudi njeno trajanje in razporeditev.
Studijski načrt je določen s statutom Visoke šole.
16. člen
Studijski program v skladu s študijskim načrtom podrobnejše določi snov
in obseg snovi za posamezne predmete, obliko študija (predavanja, seminarsko
delo in podobno) ter število ur, ki odpadejo na posamezne oblike pouka.
Studijski program določa učiteljski zbor, potrdi pa ga svet Visoke šole.
17. člen
Oblike študija na Visoki šoli so predavanja, vaje, delo v seminarjih, hospitacije, posebni tečaji, študijske ekskurzije, obvezna študijska praksa ter druge
ustrezne oblike, ki jih določi statut Visoke šole.
18. člen
Obvezno študijsko prakso organizira Visoka šola v sodelovanju s šolami
in drugimi vzgojnimi in izobraževalnimi zavodi ter organizacijami, ki se ukvarjajo s telesno vzgojo.
Zavodi, organi in organizacije iz prejšnjega odstavka pomagajo Visoki šoli
pri organiziranju obvezne študijske prakse.
Obvezna študijska praksa se opravlja pod nadzorstvom učiteljev in sodelavcev Visoke šole.
19. člen
Studijsko loto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra naslednjega leta.
Studijsko leto se deli v zimski in poletni semester.
Studijske počitnice trajajo letno dva meseca v času, ki ga določi statut
Visoke šole.
2. Redni študij
20. člen
Studij na Visoki šoli se organizira tako, da daje Visoka šola zaključno
višjo izobrazbo slušateljem, ki uspešno končajo štiri semestre in napravijo
diplomski izpit, ter zaključno visoko strokovno izobrazbo slušateljem, ki uspešno
končajo nadaljnje štiri semestre in napravijo diplomski izpit.
21. člen
Studijski načrti, študijski programi in pravila študija morajo biti tako
izdelani, da študent lahko do konca zadnjega semestra na vsaki stopnji študija
opravi vse izpite in tudi diplomsko delo, če je s statutom predpisano.
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22. č'lcn
Svet Visoke šole lahko na predlog učiteljskega zbora uvede po potrebi
neobvezne učne predmete.
Studijski program za neobvezno učne predmete določi učiteljski zbor, potrdi
pa ga svet Visoke šole.
23. člen
Da se omogoči izredno sposobnim in prizadevnim študentom končati študij
v krajšem času, imajo taki študenti pravico delati izpite še pred koncem semestra, v katerem se predava predmet, biti hkrati vpisani v dva letnika, biti
oproščeni obiska določenih predmetov ali določenih vaj in pravico do podobnih
drugih olajšav.
V pravilih študija se natančno določijo olajšave in pogoji za priznanje
teh olajšav študentom iz prejšnjega odstavka.
24. člen
Osebe, ki so si pri praktičnem delu pridobile potrebno teoretično znanje
in pz-aktične izkušnje, imajo pravico pridobiti diplomo prve oziroma diplomo
druge stopnje, čeprav niso vpisane kot študenti Visoke šole.
S statutom Visoke šole se predpiše poseben izpitni režim za pridobitev
diplome po prejšnjem odstavku.
3. Posebne oblike študija
25. člen
Visoka šola organizira posebne občasne in redne tečaje in druge podobne
oblike študija na lastno pobudo ali na predlog zainteresiranih organizacij, zavodov in državnih organov.
Posebne oblike študija iz prejšnjega odstavka se lahko organizirajo zlasti:
— za usposabljanje kadrov za telesno vzgojo s srednjo strokovno izobrazbo;
— za izobraževanje odraslih za potrebe telesne vzgoje;
— za znanstveno in strokovno izpopolnjevanje diplomantov višjih in visokih Sol za telesno kulturo.
26. člen
Podrobnejše določbe o posameznih posebnih oblikah študija določa statut
Visoke šole.
Sklep o uvedbi in o trajanju posamezne oblike študija sprejme svet Visoke
šole.
Studijski načrt in študijski program za posamezne posebne oblike študija
sprejme učiteljski zbor, potrdi pa ga svet Visoke šole.
4. Izpiti
27. člen
Med študijem delajo slušatelji izpite.
Po končanem 4. in 8. semestru je diplomski izpit.
S statutom Visoke šole se predpišejo podrobnejše določbe o izpitih, o kolokvijih in drugih morebitnih obveznih oblikah preizkušanja pridobljenega znanja.
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28. člen
Izpraševalci pri izpitih so učitelji Visoke šole; v skladu z določbami statuta
Visoke šole pa tudi drugi strokovnjaki iz prakse.
29. člen
Po opravljenem izpitu dobi kandidat oceno.
Ocene se dajejo po posebnih predpisih o ocenjevanju.
30. člen
Ocena se sporoči kandidatu takoj po opravljenem izpitu in se vpiše v
njegovo študentovsko knjižico in v službeno knjigo o razvidu izpitov.
31. člen
Studentu, ki je opravil vse predpisane izpite in predpisano obvezno prakso
ter napravil diplomski izpit po 4. oziroma 8. semestru, se izda diploma o končani prvi oziroma drugi stopnji Visoke šole. V diplomi se določi tudi stopnja
strokovnosti.
Obliko in vsebino diplom in spričeval predpiše statut Visoke šole.
III. Studenti
1. Vpis
32. člen
Vpis za sprejem študentov v 1. in 5. semester Visoke šole so vsako leto
razpiše.
33. člen
Za vpis v 1. semester Visoke šole se uporabljajo predpisi o pogojih za vpis
na visoke šole.
V Visoko šolo je lahko sprejet le kandidat, ki izpolnjuje določene norme
fizičnih sposobnosti in če je po zdravnikovem .mnenju sposoben za študij na
Visoki šoli.
34. člen

•

V 5. semester Visoke šolo se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo
prve stopnje visoke šole za telesno kulturo ali diplomo višje šole za telesno
kulturo, lahko pa tudi kandidati, ki imajo kakšno drugo višjo šolo, če napravijo izpit.
V 5. semester Visoke šole so lahko vpišejo tudi kandidati, ki nimajo izobrazbe iz prejšnjega odstavka, imajo pa vsaj deset let uspešne prakse pri
telesnovzgojnem delu in napravijo izpit.
Kandidat za vpis v 5. semester Visoke šole mora izpolnjevati tudi pogoje
iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Razpisne pogoje za vpis v 5. semester Visoke šole določi svet s soglasjem
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS.
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2. Pravice in dolžnosti
35. člen
Slušatelji imajo pravico in dolžnost, da redno obiskujejo predavanja, praktične vaje, seminarje, hospitacije, učno prakso ter druge oblike študija in da
opravljajo izpite v predpisanih rokih.
Studenti morajo upoštevati določbe statuta Visoke šole in druge predpise
ter varovati ugled Visoke šole.
36. člen
Studenti sodelujejo pri delu organov in zavodov Visoke šole po določbah
tega zakona in statuta Visoke šole.
37. člen
Studenti lahko ustanavljajo strokovna, kulturna in druga društva na Visoki Soli.
Pravila teh društev morajo biti v skladu s statutom Visoke šole in s te^i
zakonom.
38. člen
Studenti imajo pravico do zdravstvenega in socialnega varstva po posebnih
predpisih.
39. člen
Kot izredni študenti se lahko vpišejo v Visoko šolo tisti, ki izpolnjujejo
pogoje iz 32. oziroma 33. člena tega zakona, pa zaradi svojega delovnega razmerja ali iz drugih opravičljivih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka.
Za izredne študente organizira Visoka šola pouk s periodičnimi tečaji in
seminarji, lahko pa tudi v drugih oblikah.
Izredni študenti imajo praviloma iste pravice in dolžnosti kot redni studenti. Natančnejše določbe o načinu in organizaciji pouka za izredne študente
določi statut Visoke šole.
40. člen
Status študenta preneha:
1. tri mesece po absolutoriju po 4. semestru oziroma tri mesece po absolutoriju po 8. semestru;
2. če diplomira po 4. semestru in se ne vpiše v 5. semester oziroma če
diplomira po 8. semestru;
3. če izstopi iz Visoke šole;
4. če se ne vpiše v višji semester;
5. če je obsojen na kazen strogega zapora ali nepogojno na kazen zapora
daljšega kot 6 mesecev;
6. če je z razsodbo disciplinskega sodišča izključen iz Visoke šole.
Kdor je izgubil status študenta po 5. ali 6. točki prejšnjega odstavka tega
člena, se sme ponovno vpisati na Visoko šolo po preteku sodne ali disciplinske
kazni ob splošnih pogojih, ki jih določa ta zakon in statut Visoke šole.
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3. Disciplinska odgovornost
41. člen

Za kršitve statusa Visoke šole in drugih predpisov ter za kršitve ugleda
Visoke šole, učiteljev Visoke šole in študentov so študenti disciplinsko odgovorni.
Podrobnejše določbe o disciplinski odgovornosti študentov predpiše statut
Visoke šole.
IV. Učitelji
42. člen
Učitelji Visoke šole so redni profesorji, izredni profesorji, višji, predavatelji, docenti in predavatelji.
Na prvi stopnji Vijsoke šole lahko poučujejo tudi profesorji višje šolo in
predavatelji višje šolo.
Za poučevanje posameznih predmetov in spretnosti ter za voditelje vaj
praktičnega dela so lahko na Visoki šoli imenovani tudi drugi strokovnjaki z
ustreznimi nazivi v skladu s posebnimi predpisi.
Visoka šola ima lahko tudi stalne in občasne honorarne učitelje.
Na Visoki šoli so lahko tudi asistenti in drugi sodelavci.
43. člen
Volitve učiteljev in sodelavcev Visoke šole se opravijo na podlagi razpisa
v skladu s posebnimi predpisi.
Podrobnejše predpise o volitvah učiteljev in sodelavcev Visoke šole določa
statut Visoke šole.
V. Organi upravljanja
44. člen
Visoko šolo vodijo svet Visoke šole, učiteljski zbor in direktor.
45. člen
Svet Visoke šole sestavljajo:
določeno število članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LR
Slovenije izmed javnih delavcev;
določeno število članov, ki jih izvoli Okrajni ljudski odbor Ljubljana;
določeno število članov, ki jih izvolijo zainteresirane družbene in strokovne
organizacije;
določeno število članov, ki jih izvoli učiteljski zbor izmed sebe;
določeno število članov, ki jih izvoli skupnost študentov izmed sebe.
Direktor šole je po svojefn položaju član sveta Visoke šole.
46. člen
S statutom Visoke šole se določi, koliko članov ima svet Visoke šole, koliko
članov imenujejo oziroma izvolijo posamezni organi, organizacije, učiteljski zbor
in skupnost študentov ter katere organizacije volijo člane sveta Visoke šole.
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47. člen
Člani sveta Visoke šole se volijo za dve leti.
Član sveta je lahko razrešen oziroma odpoklican pred potekom dveletne
dobe.
48. člen
Svet Visoke šole:
— skrbi za celotno življenje in delo šole, obravnava delovne uspehe in
stanje na šoli ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri izobraževanju
študentov;
— predpiše statut Visoke šole in ga predloži Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LR Slovenije v potrditev;
— potrjuje učni program;
— sprejema finančni načrt Visoke šole, sprejema zaključni račun;
— razpisuje delovna mesta učiteljev in tajnika Visoke šole;
— potrjuje izvolitev učiteljev in sodelavcev ter predstojnikov posameznih
organizacijskih enot Visoke šole;
— voli in razreši tajnika Visoke šole;
— ustanavlja, združuje in odpravlja posamezne organizacijske enote Visoke šole;
— obravnava načrte strokovnega in znanstvenega raziskovalnega dela Visoke šole;
— odloča na predlog učiteljskega zbora, gospodarskih in družbenih organizacij in zavodov ali pa po lastnem preudarku o vpeljavi posebnih oblik študija
ter potrjuje učne prograrrie takih oblik študija;
— povezuje Visoko šolo z drugimi šolami ter gospodarskimi in družbenimi
organizacijami in zavodi;
— določa pogoje razpisa za vpis študentov na Visoko šolo;
— daje pritrditev k pravilom študentovskih društev in organizacij, ki delujejo na Visoki šoli;
— obravnava splošna vprašanja glede gmotnega položaja in zdravstvenega
stanja študentov ter sprejema ustrezne sklepe in priporočila;
— nadzoruje gospodarjenje s premoženjem, ki je dano Visoki šoli v upravljanje;
— odloča o pritožbah proti sklepom učiteljskega zbora;
— odloča o disciplinskih zadevah študentov na drugi stopnji;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom, statutom Visoke
šole in drugimi predpisi.
49. člen
Učiteljski zbor Visoke šole sestavljajo vsi učitelji in direktor Visoke šole.
50. člen
Učiteljski zbor:
— skrbi za uspešno uresničevanje nalog Visoke šole, posebno za študij in
sam sprejema oziroma predlaga ustrezne sklepe;
— sestavlja predlog statuta;
— voli direktorja, učitelje in sodelavce Visoke šole ter predstojnike organizacijskih enot Visoke šole;
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— obravnava predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
— izdeluje podrobne učne načrte za posamezne predmete;
— obravnava vprašanja študija in drugega dela Visoke šole v zvezi s študijem ter predlaga ustrezne sklepe;
— predlaga ustanovitev ustreznih organizacijskih enot in zavodov Visoke
šole;
— obravnava načrte strokovnega in znanstvenega dela in jih predlaga svetu
Visoke šole;
— predlaga uvajanje posebnih oblik študija in izdeluje učne načrte in
programe tega pouka;
— objavlja razpis za sprejem študentov;
— sprejema študente na Visoko šolo;
— upravlja premoženje, ki je dano Visoki šoli v upravljanje;
— skrbi za sodelovanje z drugimi šolami ter gospodarskimi in družbenimi
organizacijami Visoke šole;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom, statutom in drugimi predpisi.
51. člen
Direktorja Visoke šole izvoli učiteljski zbor izmed profesorjev in docentov
Visoke šole.
Direktor se voli za dobo dveh let
Učiteljski zbor lahko izvoli tudi namestnika direktorja.
52. člen
Direktor neposredno vodi Visoko šolo, v skladu z zakonitimi predpisi, s
statutom ter s sklepi Visoke šole in učiteljskega zbora.
Direktor neposredno organizira in vodi delo Visoke šole.
Direktor je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.
Direktor lahko prenese določene pravice odredbodajalca na pomožnega
odredbodajalca za izvrševanje finančnega načrta.
Direktor je neposredni starešina učiteljev in drugih uslužbencev in delavcev Visoke šole.
Direktor predstavlja Visoko šolo.
53. člen
Direktor zlasti:
— izvršuje sklepe sveta Visoke šole;
— izvršuje sklepe učiteljskega zbora;
— pomaga predsedniku sveta Visoke šole sestavljati predlog dnevnega reda
seje;
— določi predlog dnevnega reda seje učiteljskega zbora;
— izdaja odločbe o uslužbenskih zadevah učiteljev Visoke šole;
— podpisuje diplome študentom ter potrdila in spričevala tistih študentov,
ki so končali posebno obliko študija;
— nadzoruje delo administracije;
— poroča o delu Visoke šole svetu Visoke šole;
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— pripravlja poročilo sveta Visoke šole za Izvršni svet Ljudske skupščine
LR Slovenije.
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom, statutom Visoke
šole in drugimi predpisi.
54. člen
Direktor skrbi, da se izvršujejo zakoni, statut Visoke šole in drugi predpisi.
Direktor zadrži izvršitev sklepa sveta ali učiteljskega zbora Visoke šole,
izdanega izven pravnega postopka če misli, da sklep ni v skladu z zakonom,
statutom ali drugimi predpisi. Zadržani sklep pošlje brez odlašanja Izvršnemu
svetu Ljudske skupščine LR Slovenije, da o njem odloči.
VI. Skupščina Visoke šolo
55. člen
Skupščino Visoke šole sestavljajo študenti, učitelji, direktor in člani sveta
Visoke šole.
Skupščina Visoke šole je javna.
56. člen
Skupčina Visoke šole se sestaja praviloma enkrat na leto.
Skupščino Visoke šole skliče direktor po sklepu učiteljskega zbora Visoke
šole ali sveta Visoke šole.
57. člen
Na skupščini Visoke šole se obravnava poročilo o delu Visoke šole in razpravljajo druga vprašanja, ki so v zvezi z delo,m Visoke šole.
Skupščina Visoke šole lahko daje organom Visoke šole po posameznih
vprašanjih, o katerih razpravlja, predloge za ustrezne sklepe.
VII. Administracija Visoke šole
58. člen
Visoka šola ima potrebno število upravnih, administrativnih, tehničnih in
pomožnih uslužbencev.
59. člen
Administracijo Visoke šole vodi tajnik
Tajnik je za svoje delo odgovoren svetu Visoke šole in direktorju.
VIII. Prehodne in končne določbe
60. člen
Visoka šola začne s poukom prve stopnje v šolskem letu 1960'61.
61. člen
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudsko republike Slovenije imenuje člane
začasnega sveta Visoke šole.
Začasni svet sprejme statut Visoke šole v šestih mesecih do dneva, ko začne
veljati ta zakon.
:o

306

Priloge

62. člen
Učitelji Visoke šole za telesno vzgojo v Ljubljani ostanejo učitelji na prvi
stopnji Visoke šole v dosedanjih nazivih do izvedbe novih volitev učiteljev Visoke šole.
63. člen
S statutom Visoke šole se predpišejo določbe o postopnem prehodu od
študijskega načrta dosedanje Višje šole za telesno vzgojo v Ljubljani na študijski
načrt Visoke šole.
64. člen
S statutom Visoke šole se določijo pogoji, ob katerih bodo lahko dosedanji
diplomanti Višje šole za telesno vzgojo v Ljubljani nadaljevali študij na drugi
stopnji Visoke šole.
65. člen
Z dnevom, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o Višji šoli za
telesno vzgojo (Uradni list LRS, št. 7-21/56).
66. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradne^ listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Veliko pomanjkanje kvalitetnih telesno-vzgojnih kadrov v šolah ter telesnovzgojnih in športnih organizacijah postaja vedno resnejša ovira za razvoj telesne kulture. Samo za pouk telesne vzgoje v šolah potrebujemo 1123 učiteljev
z višjo in visoko izobrazbo, medtem ko jih imamo danes komaj 281, in od tega
le 40 učiteljev z visoko izobrazbo. Na naših šolah bi potrebovali takoj novih
440 učiteljev z višjo izobrazbo (na osnovnih šolah) in 402 učiteljev z visoko
izobrazbo (na gimnazijah, strokovnih šolah itd.). Podobno je pomanjkanje v
naših športnih in telesno-vzgojnih (Partizanovih) organizacijah, kjer bi ravno
tako potrebovali poleg sedanjih večinoma amaterskih kadrov še 100 visokokvalificiranih in 350 višje kvalificiranih telesno-vzgojnih kadrov. Zaradi takšnega
pomanjkanja in slabe kvalitete naših telesno-vzgojnih kadrov je raven naše
telesne kulture sorazmerno nizka in to je v veliki meri vzrok nezadovoljivemu
splošnemu zdravstvenemu stanju, višjemu odstotku deformitet, nizki splošni
telesni zmogljivosti naše mladine in ne nazadnje je to tudi vzrok nezadovoljivi
razvojni stopnji našega športa. Vse to slabo vpliva na delovno storilnost in tudi
na sposobnost za službo v JLA.
Prizadevanja, da bi se šolanje telesno-vzgojnih kadrov zadovoljivo uredilo,
so vodila do ustanovitve enoletne šole za telesno vzgojo v letu 1946, od katere
smo postopno preko štiriletne Srednje fizkulturne šole prišli leta 1953 do
sedanje Višje šole za telesno vzgojo. Toda tudi ta šola danes ne more več zadostovati, saj nam daje le višje kvalificirane kadre, ki imajo dovoljno kvalifikacijo
za poučevanje telesne vzgoje v višjih razredih osnovne šole (predmetni učitelji
telesne vzgoje). Nimamo pa nobenih virov za dotok visokokvalificiranih telesnovzojnih kadrov, za katere imamo kot že omenjeno samo v šolah 402 nezasedenih
učnih mest profesorjev telesne vzgoje.
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Glede na opisano stanje telesno-vzgojnih kadrov je nujno, da se ustanovi
Visoka šola za telesno kulturo, ki bo sposobna šolati tudi visokokvalificirane
telesno-vzgojne kadre. Kadrovski pogoji za ustanovitev take šole so podani, ker
imamo na razpolago določeno število visokokvalificiranih in specializiranih strokovnjakov za delo na Visoki šoli. Razvoj in delo Visoke šole pa bosta prispevala
k temu, da se bodo potrebni kadri še izpopolnili za delo na Visoki šoli.
Po predlogu zakona o Visoki šoli za telesno kulturo se bo sedanja Višja
šola za telesno vzgojo v Ljubljani preesnovala v Visoko šolo za telesno kulturo
(1. člen). S tem pa šola ne bo prenehala izobraževati tudi telesno-vzgojnih
kadrov z višjo strokovno izobrazbo, ker bo po predlogu zakona študij na Visoki
šoli organiziran po načelih dvostopnega študija (4. člen)) v skladu z noveliranim
splošnim zakonom o univerzah. Šola bo dajala študentom, ki bodo uspešno
končali štiri semestre študija z diplomo (dveletni študij), zaključeno višjo strokovno izobrazbo, študentom, ki bodo uspešno končali nadaljnje štiri semestre
študija z diplomo, pa visoko strokovno izobrazbo (20. člen). Visoka šola za
telesno kulturo bo na ta način izobraževala telesno-vzgojne kadre z višjo in
visoko izobrazbo in jih strokovno izpopolnjevala. Da bi zadovoljila opisane
velike potrebe, bo morala šola strokovno dvigniti sedanje učno-vzgojne kadre
ter jim s tečaji, seminarji itd. dati možnost, da dosežejo vsaj srednjo strokovno
izobrazbo (3. in 25. člen). Šola bo morala razen tega posvetiti posebno skrb
izrednemu študiju (39. člen) in dajati vso pomoč najboljšim kadrojn v praksi,
ki bodo hoteli vzporedno s svojim delom študirati na prvi ali drugi stopnji visoke
šole, kot izredni študenti. Na ta način bo šola dvignila strokovno raven sedanjega telesno-vzgojnega kadra, ki je deloma še brez kvalifikacij. Razen tega
bo šola lahko tudi pomagala pri usposabljanju amaterskih kadrov v osnovnih
organizacijah za telesno kulturo, kjer bi potrebovali še okoli 4500 vaditeljev,
inštruktorjev, trenerjev itd. — amaterjev.
Organizacija in delo Visoke šole za telesno kulturo temelji po predlogu
zakona na načelih družbenega upravljanja in povzema določbe splošnega zakona
o univerzah in splošnega zakona o šolstvu, pri čemer upošteva poseben značaj
in potrebe šolanja telesno-vzgojnih kadrov.
Ker se po predlogu zakona sedanja Višja šola za telesno vzgojo v Ljubljani
samo preosnuje v Visoko šolo za telesno kulturo (1. člen), ne bo potrebno za
delo šole predvideti nobenih novih proračunskih sredstev v letu 1960.
LJUDSKA SKUPŠČINA
I-.IUDSKK REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o Visoki šoli za telesno kulturo
Odbor za prosveto in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o Visoki šoli za telesno kulturo.
Odbor se strinja z ugotovitvijo Izvršnega sveta, da postaja vedno resnejša
ovira za razvoj telesne kulture veliko pomanjkanje kvalitetnih telesno-vzgojnih
kadrov v šolah ter v telesno-vzgojnih in športnih organizacijah. Ustanovitev
Visoke šole za telesno kulturo je zato vsestransko utemeljena.
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Odbor ugotavlja, da gre sicer za preosnovanje sedanje višje šole v Visoko
šolo za telesno kulturo, vendar to preosnovanje ni organizacijske, ampak predvsem vsebinske narave. Novo ustanovljena visoka šola bo namreč dajala diplomante po načelih dvostopenjskega študija, in sicer diplomante prve stopnje
z zaključeno višjo strokovno izobrazbo ter diplomante druge stopnje z zaključeno
visoko strokovno izobrazbo. Tako je organizacija študija na Visoki šoli za
telesno kulturo, kot jo določa predlog zakona, v skladu z načeli reforme višjega
in visokošolskega študija.
V podrobni obravnavi je odbor predlog zakona sprejel brez pripomb, predlaga pa manjše popravke, in sicer:
V prvem odstavku 27. in v prvem odstavku 35. člena naj se beseda »slušatelji« nadomesti z besedo »študentje«.
Odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga zakonodajni odbor k 4., 11., 48., 57. in 58. členu predloga zakona.
Odbor za presveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
zakon o Visoki šoli za telesno kulturo.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Ravljena.
St. 02-202/33-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Stane Ravljen 1. r.

France Perovšekl.

r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
RELUBLISKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o Visoki šoli za telesno kulturo
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o Visoki šoli za telesno kulturo ter ga sprejel v načelu, v podrobnostih in v celoti.
Odbor ugotavlja, da temelji organizacija in delo Visoke šole za telesno
kulturo glede načel družbenega upravljanja v glavnem na določbah splošnega
zakona o univerzah in splošnega zakona o šolstvu, pri čemer seveda upošteva
poseben značaj in potrebe šolanja telesno-vzgojnih kadrov. Po mnenju odbora
bo lahko Visoka šola za telesno kulturo omogočila strokovno izpopolnjevanje in
specializacijo visokokvalificiranih in drugih strokovnih kadrov za telesno kulturo ler organizirala in vodila strokovno in znanstveno raziskovalno de^o na
področju telesne kulture zato, da se pospeši in izboljšuje telesna vzgoja državljanov.
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Odbor je predlog zakona o Višji šoli za telesno kulturo sprejel brez sprememb in dopolnitev in se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih k
27. in 35. členu predloga zakona predlaga odbor za prosveto in kulturo ter s
spremembami in dopolnitvami, ki jih k 4., 11., 48., 57. in 58. členu predloga
zakona predlaga zakonodajni odbor.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o Visoki šoli za
telesno kulturo.
Odbor je za poročevalca določil Rika Jermana.
St. 02-2C2/1-60.
Ljubljana, dne 20, junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

R i k o Jerman 1. r.

M i 1 a n A p i h 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona O Visoki Soli za telesno kulturo
Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na seji dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona in ga v načelu sprejel. Preosnovanjo dosedanje Višje šole
za telesno vzgojo v Visoko šolo za telesno kulturo narekuje potreba po kvalitetnih telesno-vzgojnih kadrih.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:
4. člen: v 1. vrsti naj se beseda »dvostopnega« zamenja z besedo »dvostopenjskega«;
11. člen: črta naj se beseda »svojega«
48. člen: v 16. alinei naj se beseda »določa« zamenja z besedo »odloča«;
57. člen: v 2. odstavku 1. vrsta naj se beseda »po« zamenja z besedo »o«;
58. člen: črta naj se beseda »administrativnih«.
Odbor je sprejel tudi spremembe k 27. in 35. členu, ki jih je predlagal
odbor za prosveto in kulturo.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Staneta Nunčiča.
St. 02-202/2-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Stane N u n č i č 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1. r.
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PREDLOG ZAKONA
o Višji agronomski šoli v Mariboru
I. Splošne določbe
1. člen
Ustanovi se Višja agronomska šola v Mariboru (v nadaljnjem besedilušola).
2. člen
Naloga šole je, da izobražuje in izpopolnjuje slušatelje za kmetijske strokovnjake za taka delovna mesta, za katera je potrebna višja strokovna izobrazba.
3. člen
Šola je samostojen zavod, ki se vodi po načelih družbenega upravljanja.
4. člen
Šola je pravna oseba.
5. člen
Šola je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za šolstvo LRS.
6. člen
Notranjo ureditev in delo šole ter pravila študija in izpitni režim na šoli
urejajo pravila šole. Pravila šole sprejme šolski odbor, potrdi pa Izvršni svet.
7. člen
Šola ima oddelke za posamezne panoge kmetijsko dejavnosti.
Oddelki se ustanovijo s pravili šole.
8. člen
Predmetnike in učne načrte za šolo in njene oddelke predpiše Svet za
šolstvo LRS potem, ko dobi mnenje Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in
veterinarstvo Univerze v Ljubljani ter drugih zainteresiranih zavodov in organizacij.
9. člen
Sredstva za delo šole se zagotovijo, v proračunu LR Slovenije.
Dopolnilna sredstva za šolo se lahko zagotavljajo tudi z dotacijami državnih
organov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij ter iz posebnih, v ta
namen ustanovljenih skladov.
Šola razporeja svoja sredstva s finančnim načrtom.
II. Vodstvo šole
10. člen
Solo vodijo šolski odbor, učiteljski zbor in direktor.
Določene zadeve v posameznem oddelku opravljata učiteljski zbor oddelka
in predstojnik oddelka.
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11. člen
Šolski odbor ima najrnanj 11 članov.
12. člen
Šolski odbor sestavljajo:
— določeno število članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine
LRS izmed javnih delavcev;
— določeno število članov, ki jih imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor;
— določeno število članov, ki jih volijo izmed svojih članov prizadete gospodarske in družbene organizacije, strokovna združenja in zavodi;
— določeno število članov, ki jih voli učiteljski zbor izmed sebe;
— določeno število članov, ki jih voli skupnost slušateljev šole izmed sebe.
Direktor šole je po svojem položaju član šolskega odbora.
S pravili šole so določi, koliko članov ima šolski odbor, koliko članov
imenujejo oziroma volijo posamezni organi, zavodi in organizacije ter katere
organizacije in zavodi volijo člane šolskega odbora.
13. člen
Šolski odbor opravlja tele zadeve:
— skrbi za celotno življenje in delo šole, obravnava delovne uspehe in
stanje na šoli ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri izobraževanju
rednih in izrednih slušateljev;
— skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje
.šole, zlasti za učne prostore, prostore za družbeno življenje, za opremo, za
higienske pogoje in podobno;
— skrbi za sodelovanje šole z vsemi sorodnimi višjimi, visokimi šolami in
fakultetami ter z gospodarskimi, sindikalnimi in drugimi družbenimi organizacijami;
— skrbi za to, da se šoli omogoči strokovno izpopolnjevanje, diplomantov
.šole in da se pospešuje poglobljeni študij;
— skrbi za zdravstveno in socialno varstvo slušateljev;
— potrjuje ustanovitev organizacije slušateljev po zaslišanju učiteljskega
zbora;
— sprejme pravila šole ter jih da v potrditev Izvršnemu svetu;
— sprejema finančni načrt in zaključni račun šole;
— daje predloge za spremembo in dopolnitev predmetnikov in učnih
načrtov;
— razpisuje prosta učna mesta;
— voli predavatelje višje šole in profesorje višje šole;
— določa sistemizacijo delovnih mest in jo predlaga pristojnemu organu
v potrditev;
— obravnava in rešuje pritožbe učnega osebja in slušateljev;
— obravnava opozorila in predloge državljanov in organizacij o vprašanjih,
ki so splošnega pomena za delo šole;
— izvršuje splošno nadzorstvo nad uporabo splošnega ljudskega premoženja,
ki ga ima šola v upravi;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi
ter pravili šole.
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14. člen
Učiteljski zbor šole sestavljajo direktor in vsi učitelji šole.
15. člen
Učiteljski zbor opravlja tele zadeve:
— skrbi za uspešno uresničevanje smotrov vzgoje in izobraževanja v šoli.
posebno pa za poučevanje in sprejema ustrezne sklepe;
— predlaga ukrepe ter izdaja sam ukrepe za izboljšanje dela pri vzgoji
in izobraževanju slušateljev in za izboljšanje dela posameznih učiteljev, oddelkov
in šole v celoti;
— obdeluje učne načrte, skrbi za njihovo izvajanje in daje predloge za
njihovo izboljševanje;
— vsklajuje delo posameznih oddelkov;
— razporeja predavatelje za posamezne predmete;
— obravnava posamezna vprašanja z delovnega področja šolskega odbora
in predlaga ustrezne sklepe in ukrepe;
— organizira izmenjavo izkušenj z drugimi šolami;
— skrbi za povezavo šole z zainteresiranimi zavodi in organizacijami;
— daje šolskemu odboru mnenje o ustanovitvi organizacij slušateljev;
— odloča o disciplinskih ukrepih, za katere je pristojen;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakono.m in drugimi predpisi
ter pravili šole.
16. člen
Direktorja šole imenuje Izvršni svet.
17. člen
Direktor neposredno vodi šolo v skladu s predpisi in sklepi šolskega odbora
in učiteljskega zbora ter s pravili šole.
Direktor neposredno organizira delo šole in upravlja instruktivno in pedas
goško nadzorstvo v šoli.
Direktor je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta šole.
Direktor je neposredni disciplinski starešina za učno osebje, uslužbence in
delavce šole.
Direktor skrbi za izvrševanje zakonov in drugih predpisov.
Direktor zadrži izvršitev sklepa šolskega odbora, učiteljskega zbora ali
učiteljskega zbora oddelka, izdanega izven upravnega postopka, če misli, da
sklep ni v skladu z zakonom ali drugimi predpisi. Direktor pošlje zadržani sklep
šolskega odbora ali učiteljskega zbora brez odlašanja Svetu za šolstvo LRS, da
o njem odloči.
Direktor pošlje zadržani sklep učiteljskega zbora oddelka brez odlašanja
učiteljskemu zboru, da o njem odloči.
18. člen
Učiteljski zbor oddelka sestavljajo vsi učitelji oddelka in predstojnik
oddelka.
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19. člen
Učiteljski zbor oddelka obravnava in rešuje vprašanja, ki se nanašajo na
pouk v oddelku, in druga vprašanja, ki imajo pomen za oddelek. Seje učiteljskega zbora oddelka vodi predstojnik oddelka.
20. člen
Predstojnika oddelka imenuje šolski odbor na predlog učiteljskega zbora.
Predstojnik oddelka strokovno vodi oddelek in povezuje učno delo v
oddelku.
III. Pouk in izpiti
21. člen
Pouk na Soli traja dve leti (štiri semestre).
Za slušatelje, ki nimajo ustrezne kmetijske prakse, mora šola organizirati
potrebno prakso kot sestavni del učnega načrta.
Diplomantom šole se prizna višja strokovna izobrazba.
22. člen
Pouk na posameznih oddelkih šole se izvaja po pred.metnikih in učnih
načrtih.
Pouk je teoretičen in praktičen.
23. člen
Šolski odbor lahko na predlog učiteljskega zbora vpelje tudi pouk določenih
neobveznih predmetov, ki so pomembni za posamezne kmetijske panoge.
24. člen
Med šolanjem delajo slušatelji izpite. Način opravljanja izpitov in izpitne
roke določijo pravila šole.
Po vseh predpisanih opravljenih izpitih in po opravljeni obvezni praksi
za slušatelje iz drugega odstavka 21. člena tega zakona se izda kandidatu
diploma o dokončani šoli.
25. člen
Učni uspehi slušateljev se ocenjujejo v skladu s posebnimi predpisi o ocenjevanju.
IV. Učitelji
26. člen
Učno osebje šole se voli po posebnih predpisih.
Izvolitev predavateljev višje šole in profesorjev višje šole potrdi Svet za
šolstvo LRS, ko dobi mnenje Sveta za znanost LRS.
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V. Slušatelji
27. člen
Slušatelji šole so redni in izredni.
28. člen
Slušatelji se vpisujejo v prvi semester na podlagi razpisa.
Razpis se objavi vsako leto v skladu s posebnimi predpisi.
29. člen
V šolo se lahko vpišejo:
— tisti, ki so končali kmetijsko srednjo šolo ali kakšno drugo kmetijsko
šolo, ki je trajala najmanj tri leta in zahtevala za sprejem končno osnovno
šolo;
— tisti, ki so končali šole za odrasle, ki dajejo enako izobrazbo kot šole
iz prejšnje alinee;
— kvalificirani in visokokvalificirani kmetijski delavci, ki nimajo izobrazbe
iz prve ali druge alinee, če opravijo sprejemni izpit;
— tisti, ki imajo vsaj štiri leta ustrezne kmetijske prakse, če opravijo
sprejemni izpit;
— tisti, ki so končali drugo, najmanj štiriletno šolo druge stopnje.
30. člen
Kandidati iz tretje in četrte alinee 29. člena tega zakona morajo opraviti
sprejemni izpit iz predmetov, ki se določijo v pravilih šole.
Šola organizira po potrebi seminar za pripravo na sprejemni izpit.
Predpisi o sprejemnem izpitu se določijo s pravili šole.
31. člen
Slušatelji imajo pravico in dolžnost obiskovati predavanja in se udeleževati
drugih oblik pouka ter opravljati izpite, kot je to predpisano v predmetnikih
in pravilih šole.
32. člen
Slušatelji morajo upoštevati šolske predpise in določbe šolskih organov ter
varovati svoj ugled in ugled šole.
33. člen
Slušatelji lahko ustanovijo strokovna, kulturna, športna in druga društva.
Pravila teh društev morajo biti v skladu s tem zakonom, s pravili šole in
drugimi predpisi.
34. člen
Slušatelji imajo pravico do zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva
v skladu s posebnimi predpisi.
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35. člen
Kot izredni slušatelji se lahko vpišejo v šolo tisti, ki izpolnjujejo pogoje
29. člena tega zakona, pa zaradi svojega delovnega razmerja ne .morejo redno
obiskovati pouka.
Za izredne slušatelje organizira šola pouk s periodičnimi tečaji in seminarji,
lahko pa tudi v drugih oblikah.
Izredni slušatelji imajo praviloma iste pravice in dolžnosti kot redni slušatelji. Natančnejše določbe o organizaciji in načinu pouka za izredne slušatelje
določajo pravila šole.
36. člen
Status slušatelja šole preneha:
— z diplomiranjem,
— z izstopom,
— z nepogojno obsodbo na strogi zapor ali na zapor daljši od 6 mesecev,
— z izključitvijo.
VI. Končne določbe
37. člen
Dokler ne bo izvoljen šolski odbor v skladu s pravili šole, sestavljajo šolski
odbor: en član, ki ga imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS iz vrst javnih
delavcev; en član, ki ga imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor, po en član, ki
ga izvolijo: svet Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo Univerze
v Ljubljani, Republiška zadružna zveza. Društvo kmetijskih inženirjev in
tehnikov LRS, Republiški odbor sindikata kmetijskih delavcev. Kmetijski znanstveni inštitut LRS, Kmetijsko gospodarstvo »Dravsko polje«. Kmetijsko gospodarstvo »Haloze« in skupnost slušateljev šole in dva člana, ki jih izvoli učiteljski
zbor izmed sebe.
38. člen
Svet za šolstvo LRS določi, s katerimi oddelki začne šola in izda druge
ukrepe, ki so potrebni za začetek šole.
39. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listi LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Območje severozahodne Slovenije predstavlja najmočnejše kmetijsko področje naše republike. Zaradi svojih ugodnih prirodnih pogojev in sorazmerno
največje površine družbenih zemljišč, ki se bodo lahko naglo širile, ima to
področje vse pogoje, da še posebno hitro razvija moderno in veliko socialistično
kmetijsko proizvodnjo.
Dosedanji napori za hitrejši dvig kmetijske proizvodnje in socialistične
preobrazbe vasi so pokazali, da pomeni enega od osnovnih zaviralnih momentov
tega procesa pomanjkanje višjega strokovnega kadra, ki bi imel jasno sociali-
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stično orientacijo glede samega pospeševanja kmetijske proizvodnje, kakor tudi
rekonstrukcije drobnolastniških kmetij v velike proizvajalne enote. To pomanjkanje višjega strokovnega kadra je že sedaj zelo pereče. Izredno zahteven perspektiven načrt razvoja kmetijstva pa bo še bolj povečal zahtevo po specializiranih strokovnih kadrih, ki bodo sposobni upravljati moderno kmetijsko
mehanizacijo in intenzivirati proizvodnjo na velikih proizvajalnih enotah. Pogoji
za ustanovitev dvoletne višje agronomske šole v Mariboru so tedaj dozoreli.
Tudi uveljavljanje stopenjskega študija na Univerzi upravičuje ustanovitev te
šole. Višja agronomska šola v Mariboru bo sicer vzgajala prvenstveno specializirane strokovnjake — praktike za neposredno organizacijo kmetijsko proizvodnje, predstavljala pa bo istočasno tudi prvo stopnjo fakultetnega študija.
Bližina višje agronomske šole bo stimulativno vplivala tudi na Pomurje
in ostale predele, da se bodo dijaki, kvalificirani delavci in tehniki v mnogo
večjem številu odločali za študij na višji šoli v Mariboru, ker je do sedaj
oddaljenost do Ljubljane in Zagreba marsikoga odvrnila od te namere.
Okrajni ljudski odbor Maribor je sklenil, da bo novoustanovljeni višji
agronomski šoli v Mariboru dodelil učilnice, laboratorije in delavnice za praktičen pouk v sedanji zgradbi kmetijske srednje šole. V primeru, da bo Višja
agronomska šola prerasla sčasoma v samostojno agronomsko fakulteto, bo tej
dodelil celotno zgradbo sedanje kmetijske srednje šole.
Lepo urejeno šolsko učno posestvo v izmeri 500 ha obdelovalne zemlje,
z moderno zgrajenimi hlevi za 450 kvar molznic z 20 ha sodobno urejenimi
obnovljenimi vinogradi in prav toliko sadovnjaki v neposredni bližini šole
predstavlja odličen učni objekt. To velja tudi za velike in dobro opremljene
strojne delavnice s potrebnimi demonstracijskimi kmetijskimi stroji, ki jih sedaj
uporablja kmetijska šola, zgrajena predlanskim ob šoli.
V neposredni bližini Maribora nastajajo večje živinorejske farme, sadjarske
in vinogradniške plantaže, vrtnarski obrati in močni kmetijski kombinati. V
samem mestu je vinska klet s kapaciteto 500 vagonov vina, moderna mlekarna,
hladilnica in skladišča za poljedelske proizvode pa so v gradnji. Vsi navedeni
objekti bodo lahko služili študentom pri praktičnem pouku.
Za začetek dela bi višja agronomska šola potrebovala 6 000 000 din za
nabavo opreme in 1 000 000 din za nabavo strokovne literature. Osebni izdatki
od 1. IX. do 31. XII. 1960 bi znašali 4 628 000 din, operativni 640 000 din,
funkcionalni 650 000 din, skupaj 5 918 000.
Sredstva za leto 1960 so zagotovljena iz republiške proračunske rezerve.
V letu 1961 bi šola potrebovala za redno delo okoli 17 000 000 din za osebne
izdatke in 7 500 000 din za materialne izdatke, skupaj 24 500 000 din.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
I^JUDSKE HEPUBTJKE SLOVENIJE
PvEPUBLlSKI ZBOR

Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu o Višji agronomski šoil v Mariboru
Odbor za prosveto in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o Višji agronomski šoli v Mariboru. Ta predlog zakona, kakor tudi predloge
zakonov o Višji stomatološki šoli v Mariboru, Višji pravni šoli v Mariboru in
o Višji pomorski šoli v Piranu je odbor obravnaval istočasno.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da ustanovitev vseh teh šol ustreza
dinamičnemu razvoju našega gospodarstva in javnih služb, zlasti pa tudi nadaljnjemu razvijanju višjega in visokošolskega študija. 2e do zdaj ustanovljene
višje šole so dalo konkretne in pozitivne rezultate in že vplivajo na prvo in
drugostopenjski fakultetni študij, na študijske programe, na metode poučevanja,
na povezavo s prakso itd.
Odbor za prosveto in kulturo je v zvezi z nadaljnjo reformo visokošolskega
študija na fakultetah Univerze v Ljubljani že večkrat obravnaval tudi vprašanje višješolskega študija in umestnost ustanavljanja določenih višjih šol. Ze
pri teh obravnavah je dal odbor vso podporo stališčem in potrebi, reformirati
naše šolstvo tako, da bo zmožno dajati vedno več strokovnjakov, diferenciranih
tako po stopnjah strokovnosti, kakor tudi po strokovni usmeritvi in specializaciji.
Diferenciranost študija po stopnjah strokovnosti in strokovni usmeritvi, ki
je osnova preobrazbe visokošolskega študija in tudi šolskega sistema v celoti,
je odbor podčrtal že v svojem priporočilu, o katerem je poročal Republiškemu
zboru. Ta načela so prišla do izraza tudi v zveznem zakonu o spremembah in
dopolnitvah splošnega zakona o univerzah.
Višje šole, ki se z omenjenimi zakoni ustanavljajo, že zagotavljajo, da bo
glede na potrebo prakse v teh šolah preko prvostopnega študija mogoče vzgojiti
strokovnjake z višjo kvalifikacijo. Slušatelji teh šol pa si bodo lahko pridobili
tudi strokovno kvalifikacijo oziroma se bodo lahko razvili v specialiste in raziskovalne delavce v nadaljnjem podiplomskem študiju kot zaključni in samostojni obliki visokošolskega študija tretje stopnje.
Nova šolska reforma, ki se vedno bolj uveljavlja, zagotavlja tako slehernemu
delovnemu človeku prehod iz najnižje do najvišjo oblike izobraževanja, ki pa
mora seveda pomeniti povezavo prakse z znanostjo in izhajati iz naših gospodarskih in družbenih potreb.
V teh predlogih zakonov prihaja do izraza, da ni mogoče dajati prednosti
samo formalni izobrazbi, ampak da je prav tako pomembna tudi izobrazba,
pridobljena v uspešni praksi na delovnem mestu. Zato se bodo v te šele lahko
vpisali tudi tisti, ki sicer nimajo predpisane šolske izobrazbe, če so bili določeno
vrsto let na uspešnem praktičnem delu pri gospodarskih ali družbenih organizacijah, v zdravstveni službi, pri državnih organih in zavodih oziroma če imajo
ustrezno kmetijsko prakso.
Z izjemo Višje pomorske šole v Piranu, je omogočen vpis v te šole tudi
izrednim slušateljem, ki zaradi svojega delovnega razmerja ali iz drugih opravičenih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka. To bo v korist posaniez-
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nikom, hkrati pa bomo lahko lako že v bližnji prihodnosti dobili še več visokokvalificiranih kadrov za potrebe gospodarstva, javnih in drugih služb.
Odbor za prosveto in kulturo je mnenja, da je potreba po ustanovitvi teh
šol vsestransko utemeljena in da so za njihovo uspešno delo zagotovljeni tudi
kadrovski in materialni pogoji.
V podrobni obravnavi predloga zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru
so bili člani odbora mnenja, da bi bilo morda umestno, če bi šolski odbor sestavljalo tudi določeno število članov, ki bi jih volil fakultetni svet Fakultete za
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo Univerze v Ljubljani. Ker pa bo mogoče
sestav šolskega odbora podrobnejše določiti s pravili šole, odbor k 12. členu
predloga zakona ne predlaga ustrezne dopolnitve.
Odbor je predlog zakona sprejel brez sprememb in dopolnitev in se v celoti
strinja s spremembami, ki jih k 2., 6., 13., 16., 17. in 36. členu predloga zakona
predlaga zakonodajni odbor.
Po mnenju odbora pa bi bilo treba v predlog zakona vnesti manjše popravke, in sicer:
v 35. členu naj se v zadnji vrsti prvega odstavka za besedo »razmerja-« doda
besede »ali iz drugih opravičenih razlogov« tako, da bo ta člen vsklajen z ustreznimi členi drugih predlogov zakonov:
v 37. členu naj se v četrti vrsti beseda »svet« nadomesti z besedama »fakultetni svet«.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o Višji agronomski
šoli v Mariboru.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Ravljena.
St. 02-203/3-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec

Predsednik:

StaneRavljenl. r.

FrancePerovšekl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu o Višji agronomski šoli v Mariboru
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru ter ga v načelu kot tudi v
podrobnostih soglasno sprejel.
Določbo predloga zakona o vodstvu šole, kakor tudi določbe, ki obravnavajo
zadeve iz odborovega delovnega področja, so enake tudi v predlogu zakona o
Višji stomatološki šoli v Mariboru, v predlogu zakona o Višji pravni šoli v
Mariboru ter v predlogu zakona o Višji pomorski šoli v Piranu. Zato je te
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predloge zakonov odbor obravnaval hkrati s predlogom zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru in daje poročilo o načelni obravnavi k vsem omenjenim
predlogom zakonov.
Določbe o vodstvu šole ter o organih družbenega upravljanja šol izhajajo
iz splošnega zveznega zakona o šolstvu. Enake določbe so imeli tudi zakoni o
ustanovitvi drugih višjih šol, ki jih je že do zdaj sprejela Ljudska skupščina
LR Slovenije.
Odbor ugotavlja, da šolski odbor pri upravljanju zadev iz svojih pristojnosti skrbi tudi za sodelovanje šole z vsemi sorodnimi višjimi, visokimi šolami
in fakultetami ter z gospodarskimi, sindikalnimi in drugimi družbenimi organizacijami ter daje predloge za spremembo in dopolnitev predmetnikov in učnih
načrtov. Dosedanje bogate izkušnje na področju družbenega upravljanja naših
šol dobivajo svoj odraz tudi v predlogih zakonov o ustanovitvi omenjenih šol.
Odbor se je v podrobni obravnavi predloga zakona o Višji agronomski šoli
v Mariboru v celoti strinjal s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 35. in 37.
členu predlaga odbor za prosveto in kulturo ter s spremembami in dopolnitvami,
ki jih predlaga zakonodajni odbor k 2., 6., 13., 16., 17. in 36. členu predloga
zakona. Odbor pa k predlogu zakona ne predlaga drugih sprememb oziroma
dopolnitev.
Odbor predlaga Republiškemu zbora, da sprejme zakon o Višji agronomski
šoli v Mariboru.
Odbor je za poročevalca določil Lada Jurančiča.
St. 02-203/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

LadoJurančičl. r.

MilanApihl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predloga zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru
Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na svoji seji dne 21. junija 1960
obravnaval predlog zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru in ^a v načelu
sprejel.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:
2. člen: v 1. odstavku naj se za besedo »da« doda še beseda »strokovno«;
6. člen: na koncu besedila naj se doda še »Ljudske skupščine LR Slovenije«;
13. člen: v 7. alinei naj se na koncu besedila doda še -Ljudska skupščina
LR Slovenije«;
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16. člen: na koncu besedila naj se doda še »Ljudska skupščina LR Slovenije«;
17. člen: zadnji stavek predzadnjega odstavka in zadnji odstavek naj se
združita v samostojni odstavek;
36. člen: besedilo v 3. alinei naj se popravi tako, da se glasi: »z obsodbo na
strogi zapor ali z nepogojno obsodbo na zapor daljši od 6 mesecev.«
Odbor je sprejel tudi amandmaje k 35. in 37. členu v besedilu, kot jih je
predlagal odbor za presveto in kulturo.
Odbor je sprejel predlog zakona z navedenimi spremembami in dopolnitvami in predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka.
St. 02-203/2-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

L a d o O b 1 a k 1. r.

dr. H o 1 i M o d i c 1.

PREDLOG

r.

ZAKONA

o Višji stomatološki šoli v Mariboru
I. Splošne določbe
1. člen
Ustanovi se Višja stomatološka šola v Mariboru (v nadaljnjem besedilu:
šola).
2. člen
Naloga šole je, da strokovno izobražuje in izpopolnjuje slušatelje za strokovno zobno-terapovtsko delo v zdravstvenih zavodih, za katero je potrebna
višja strokovna izobrazba.
3. člen
Šola je samostojen zavod, ki se vodi po načelih družbenega upravljanja.
4. člen
Šola je pravna oseba.
5. člen
Šola je-pod neposrednim nadzorstvom Sveta za zdravstvo LRS. Pedagoško
delo šole nadzoruje Svet za šolstvo LRS.
6. člen
Notranja ureditev in delo šole ter pravila študija in izpitni režim na šoli
urejajo pravila šole. Pravila šole sprejme šolski odbor, potrdi pa jih Izvršni svet
Ljudske skupščine LR Slovenije.
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7. člen
Predmetnike in učne načrte za šolo predpiše Svet za zdravstvo LRS v
soglasju s Svetom za šolstvo LRS potem, ko sta dala mnenje Fakulteta za splošno
medicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani in strokovno društvo zobozdravstvenih delavcev.
8. člen
Sredstva za delo šole se zagotovijo v proračunu LR Slovenije.
Dopolnilna sredstva za šolo se lahko zagotavljajo tudi z dotacijami državnih
organov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij ter iz posebnih, v ta
namen ustanovljenih skladov.
Šola razporeja sredstva s finančnim načrtom.
II. Vodstvo šole
9. člen
Solo vodijo šolski odbor, učiteljski zbor in direktor.
10. člen
Šolski odbor ima najmanj 11 članov.
11. člen
Šolski odbor sestavljajo:
— določeno število članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine
LRS izmed javnih delavcev;
— določeno število članov, ki jih imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor;
— določeno število članov, ki jih voli fakultetni svet Fakultete za splošno
medicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani;
— določeno število članov, ki jih voli strokovno društvo zobozdravstvenih
delavcev;
— določeno število članov, ki jih voli učiteljski zbor izmed sebe;
— določeno število članov, ki jih voli skupnost slušateljev šole izmed sebe.
Direktor šole je po svojem položaju član šolskega odbora.
S pravili šole se določi koliko članov ima šolski odbor, koliko članov imenujejo oziroma volijo posamezni organi, zavodi in organizacije.
12. člen
Šolski odbor opravlja te-le zadeve:
— skrbi za celotno življenje in delo šole, obravnava delovne uspehe in stanje
na šoli ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri izobraževanju rednih
in izrednih slušateljev;
— skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje
šole, zlasti za učne prostore, prostore za družbeno življenje, za opremo, za higienske pogoje in podobno;
— skrbi za sodelovanje šole z vsemi sorodnimi višjimi in visokimi šolami
ter fakultetami, kakor tudi z gospodarskimi, sindikalnimi in drugimi družbenimi
organizacijami;
21
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— skrbi za to, da se na šoli omogoči strokovno izpopolnjevanje diplomantov
šole in da se pospešuje poglobljeni študij;
— skrbi, da se na šoli organizirajo razne oblike strokovnega izpopolnjevanja
/.obarjev;
— skrbi za zdravstveno in socialno varstvo slušateljev;
— potrjuje ustanovitev organizacije slušateljev po zaslišanju učiteljskega
zbora;
— sprejme pravila šole ter jih da v potrditev Izvršnemu svetu;
— sprejme finančni načrt in zaključni račun šole;
— daje predloge za spremembo in dopolnitev predmetnikov in učnih načrtov;
— razpisuje prosta učna mesta'
— voli predavatelje višje šole in profesorje višje šole;
— določa sistemizacijo delovnih mest in jo predlaga pristojnemu organu
v potrditev;
— obravnava in rešuje pritožbe učnega osebja in slušateljev;
— obravnava opozorila in predloge državljanov in organizacij o vprašanjih,
ki so splošnega pomena za delo šole;
— izvršuje splošno nadzorstvo nad uporabo splošnega ljudskega premoženja,
ki ga ima šola v upravi;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi
ter pravili šolo.
13. člen
Učiteljski zbor šole sestavljajo direktor in vsi učitelji šole.
14. člen

i

Učiteljski zbor opravlja te-le zadeve:
— skrbi za uspešno uresničevanje smotrov vzgoje in izobraževanja v šoli,
posebno pa za poučevanje in sprejema ustrezne sklepe;
— predlaga ukrepe ter izdaja sam ukrepe za izboljšanje dela pri vzgoji in
izobraževanju slušateljev in za izboljšanje dela posameznih učiteljev in šole
v celoti;
— obdeluje učne načrte, skrbi za njihovo izvajanje in daje predloge za
njihovo izboljševanje;
— razporeja predavatelje za posamezne predmete;
— obravnava posamezna vprašanja z delovnega področja šolskega odbora
in predlaga ustrezne sklepe in ukrepe;
— organizira izmenjavo izkušenj z drugimi šolami;
— skrbi za povezavo šole z zainteresiranimi zavodi in organizacijami;
— daje šolskemu odboru mnenje o ustanovitvi organizacij slušateljev;
— odloča o disciplinskih ukrepih, za katere je pristojen;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi
ter s pravili šole.
15. člen
Direktorja šole imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije.
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16. člen
Direktor neposredno vodi šolo v skladu s predpisi in sklepi šolskega odbora
in učiteljskega zbora ter s pravili šole.
Direktor neposredno organizira delo šole in opravlja instruktivno in pedagoško nadzorstvo na šoli.
Direktor je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta šole.
Direktor je neposredni disciplinski starešina za učno osebje, uslužbence in
delavce šole.
Direktor skrbi za izvrševanje zakonov in drugih predpisov.
Direktor zadrži izvršitev sklepa šolskega odbora ali učiteljskega zbora, izdanega izven upravnega postopka, če misli, da sklep ni v skladu z zakonom ali
drugimi predpisi. Direktor pošlje zadržani sklep šolskega odbora ali učiteljskega
zbora brez odlašanja Svetu za zdravstvo LRS, da o njem odloči.
III. Pouk in izpiti
17. člen
Pouk na šoli traja tri leta (šest semestrov).
Diplomantom šole se prizna višja strokovna izobrazba.
18. člen
Pouk na šoli se izvaja po predmetniku in učnem načrtu s predavanji in
seminarskimi vajami.
Pouk je praktičen in teoretičen.
19. člen
Šolski odbor lahko na predlog učiteljskega zbora vpelje tudi pouk določenih
neobveznih predmetov, ki so pomembni za posamezne vrste del s področja zobne
terapije.
20. člen
Med šolanjem delajo slušatelji izpite.
Način opravljanja izpitov in izpitne roke določijo pravila šole.
Potem ko opravi slušatelj vse v zvezi s študijem predpisane obveznosti in
vse predpisane izpite, se mu izda diploma o končani šoli.
21. člen
Učni uspehi slušateljev se ocenjujejo v skladu s posebnimi predpisi o ocenjevanju.
IV. Učitelji
22. člen
Učno osebje šole se voli po posebnih predpisih.
Izvolitev predavateljev višje šole in profesorjev višje šole potrdi Svet za
zdravstvo LRS, potem ko dobi mnenje Sveta za znanost LRS.
21»
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V. Slušatelji
23. člen
Slušatelji šole so redni in izredni.
24. t-len
Slušatelji se vpisujejo v prvi semester na podlagi razpisa. Razpis se objavi
vsako leto v skladu s posebnimi predpisi.
25. člen
V šolo se lahko vpišejo:
— tisti, ki so končali ustrezno šolo druge stopnje, ki je trajala najmanj tri
leta in je zahtevala za sprejem končano osnovno šolo;
— tisti, ki so končali šolo za odrasle, ki daje enako izobrazbo kot šola iz
prejšnje alinee;
— tisti, ki niso dokončali šol iz prve in druge alinee tega člena, če so bili
vsaj štiri leta na uspešnem praktičnem delu v zdravstveni službi in če opravijo
sprejemni izpit;
— tisti, ki so končali drugo, najmanj štiriletno šolo druge stopnje.
26. člen
Kandidati iz tretje alinee 25. člena tega zakona morajo opraviti sprejemni
izpit iz predmetov, ki se določijo v pravilih šole.
Šola organizira po potrebi seminar za pripravo na sprejemni izpit.
Podrobnejši predpisi o sprejemnem izpitu se določijo s pravili šole.
27. člen
Slušatelji imajo pravico in dolžnost obiskovati predavanja in se udeleževati
drugih oblik pouka ter opravljati izpite kol je to predpisano v predmetnikih
in pravilih šole.
28. člen
Slušatelji morajo spoštovati šolske predpise in odločbe šolskih organov ter
varovati svoj ugled in ugled šole.
29. člen
Slušatelji lahko ustanovijo strokovna, kulturna, športna in druga društva. Pravila teh društev morajo biti v skladu s tem zakonom, s pravili šole in drugimi
predpisi.
30. člen
Slušatelji imajo pravico do zdravstvenega in socialnega varstva v skladu
s posebnimi predpisi.

PrlloBe

325

31. člen
Kot izredni slušatelji se lahko vpišejo v šolo tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz
25. člena tega zakona, pa zaradi svojega delovnega razmerja ali iz drugih opravičenih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka.
Za izredne slušatelje organizira šola pouk s periodičnimi tečaji in seminarji.
lahko pa tudi v drugih oblikah.
Izredni slušatelji imajo praviloma iste pravice in dolžnosti kot redni slušatelji. Natančnejše določbe o načinu in organizaciji pouka za izredne slušatelje
določijo pravila šole.
32. člen
Status slušatelja šole preneha:
— z diplomiranjem;
— z izstopom;
— z nepogojno obsodbo na strogi zapor ali na zapor daljši od 6 mesecev;
— z izključitvijo.
IV. Končne določbe
33. člen
Dokler ne bo izvoljen šolski odbor v skladu s pravili šole, sestavljajo šolski
odbor: en član, ki ga imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS iz vrst družbenih delavcev; trije člani, ki jih imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor; en
član, ki ga voli fakultetni svet Fakultete za splošno medicino in stomatologijo
Univerze v Ljubljani; en član, ki ga voli strokovno društvo zobozdravstvenih
delavcev; dva člana, ki jih izvoli učiteljski zbor izmed sebe in en član, ki ga
izvoli skupnost slušateljev šole.
34. člen
Svet za zdravstvo LRS določi, kdaj začne šola z delom in izda druge ukrepe,
ki so potrebni za začetek dela šole.
35. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
zakona o Višji stomatološki Soli v Mariboru
Veliko pomanjkanje zobnih terapevtov predstavlja pereč problem naše
zdravstvene in še posebej zobozdravstvene službe. V Sloveniji imamo skupno
samo 313 aktivnih zobnih terapevtov (speialistov, stomatologov in zobarjev), kar
pomeni, da odpade na 5043 prebivalcev en zobni terapevt. Potrebam naše zdravstvene službe bi ustrezalo, če bi imeli enega zobnega terapevta na 2000 do 3000
prebivalcev, kolikor znašajo tudi norjnativi, ki jih je predpisal Svet za zdravstvo
LRS. Iz tega se vidi, da bi rabili že sedaj 600 do 800 zobnih terapevtov in da
nam jih manjka že sedaj najmanj 300. Pomanjkanje je posebno občutno v kme-

326

Priloge

tijskih predelih, zlasti v okraju Maribor in Murska Sobota, pa tudi drugod, in
se to pomanjkanje stalno povečuje, zlasti po uvedbi zdravstvenega zavarovanja
kmetijskih proizvajalcev.
Ob tako akutnem pomanjkanju zobnoterapevtskih kadrov je stanje njihovega šolanja v LR Sloveniji skrajno nezadovoljivo.
Danes dobivamo zobnoterapevtske kadre samo s Fakultete za medicino in
stomatologijo Univerze v Ljubljani. Kapaciteta te fakultete pa je nezadostna in
daleč zaostaja za potrebami, saj smo dobili od nje leta 1954 dalje skupno le 42
diplomiranih stomatologov. Kljub temu, da se bo z zgraditvijo predvidenih
novih objektov Stomatološki oddelek fakultete povečal in da bo s študijskim
letom 1960/61 že uveden dvostopenjski študij stomatologijo, še vedno ne bo
mogoče samo na fakulteti vzgojiti v kratkem času dovolj zobnih terapevtov. Zato
je nujno potrebno, da se ustanovi na področju zobozdravstva tudi posebna višja
šola, ki bo enako kot prva stopnja študija na stomatološkem oddelku fakultete,
vzgajala zobne terapevte z višjo izobrazbo. Na ta način se bo po eni strani
zmanjšal pritisk za vpis na stomatološki oddelek fakultete, za katero vpis novih
študentov ni letos več omejen, po drugi strani pa bodo diplomanti višje šole in
diplomanti prve stopnje stomatološkega oddelka fakultete lahko šli takoj v
prakso in samostojno izvrševali znaten del zobozdravstvenih opravil.
Glede na opisano stanje šolstva zobnoterapevtskih kadrov v Sloveniji je
ustanovitev Višje stomatološke šole nujna in potrebna. Predlog zakona o Višji
stomatološki šoli v Mariboru predvideva, da naj se šola ustanovi v Mariboru,
ne samo glede na splošen razvoj višjega šolstva v Mariboru, ampak tudi zato,
ker imamo za razvoj te višje šole tam ugodnejše pogoje: močan medicinski
center z veliko bolnico in zobno polikliniko, ki razpolaga s strokovnjaki, ki bi
lahko uspešno predavali oziroma poučevali tako splošne predmete, kot tudi strokovno medicinske predmete. Okrajni ljudski odbor v Mariboru se z ustanovitvijo
te šole v Mariboru strinja in tudi sam podpira težnje, da bi se ta šola ustanovila
v Mariboru. Vprašanje učnega osebja šole in prostorov za prvi letnik šolo je
zadovoljivo rešeno.
Predlog zakona temelji na splošno na enakih načelih kot drugi zakoni o
višjih šolah, ki so bile ustanovljene v LR Sloveniji z nekaterimi posebnostmi,
ki so posledica posebnega značaja te šole. Pomen te šole za razvoj zdravstva
je poudarjen zlasti s tem, da se daje šola pod nadzorstvo Sveta za zdravstvo
LRS; Svet za šolstvo LRS naj bi nadzoroval le pedagoško delo šole (5. člen).
Svet za zdravstvo bo potrjeval izvolitev predavateljev in profesorjev Višje šole
(22. člen) in v soglasju s Svetom za šolstvo LRS določil predmetnike in učne
načrte (7. člen). Višja stomatološka šola naj bi bila tudi povezana s Fakulteto
za splošno medicino in stomatologijo Univerze v Ljubljani; fakulteta bo sodelovala z določenim številom članov v šolskem odboru šole (11. člen) in bo dajala
mnenja k predmetnikom in učnim načrtom šole (7. člen). Zakon daje na ta
način Višji šoli vse možnosti za uspešno delo in razvoj.
Za delo Visoke stomatološke šole bodo v letu 1960 potrebna finančna sredstva predvidoma v znesku 7 068 240 dinarjev in bodo zagotovljena iz republiške
proračunske rezerve.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o Višji stomatološki šoli v Mariboru
Odbor za prosvelo in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o Višji stomatološki šoli v Mariboru in ga soglasno sprejel.
Odbor se z ustanovitvijo te šole strinja in ugotavlja, da predlog zakona
temelji na enakih načelih kot drugi zakoni o višjih šolah, vendar pa ima nekatere
posebnosti, ki so posledica posebnega značaja te šole in s katerim je poudarjen
zlasti pomen te šole za razvoj zdravstva.
V podrobni obravnavi je odbor predlagal samo jnanjši popravek k drugi
alinei 14. člena, kjer naj se na koncu te alinee črtata besedi »v celoti«.
Odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga k 32. členu
odbor za zdravstvo in socialno politiko ter s spremembami in dopolnitvami, ki
jih predlaga zakonodajni odbor k 14., 31. in 33. členu predloga zakona.
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
zakon o Višji stomatološki šoli v Mariboru.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Ravljena.
St. 02-204/2-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960
Poročevalec:

Predsednik:

StaneRavljenl. r.

FrancePerovšekl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za zdravstvo in socialno
politiko
POROČILO
k predlogu zakona o Višji stomatološki Soli v Mariboru
Odbor za zdravstvo in socialno politiko je na seji dne 20. junija 1960
obravnaval predlog zakona in ga v načelu sprejel. Odbor se strinja z ugotovitvijo Izvršnega sveta, da sama fakulteta za medicino in stomatologijo Univerze
v Ljubljani ne more dati potrebnega števila zobnoterapevtskega kadra. Ker so
vsi pogoji za uspešno poslovanje šole zagotovljeni in ker obstoja veliko pomanjkanje zobnoterapevtskega kadra, odbor pozdravlja ustanovitev te šole.
Pri podrobni obravnavi zakona je odbor k 32. členu sprejel naslednjo spremembo:
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32. člen 3. alinea naj se sprejneni tako, da se glasi:
»z obsodbo na strogi zapor ali z nepogojno obsodbo na zapor daljši od
6 mesecev«.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Globačnika.
St. 02-202/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

JožeGlobačnikl. r.

MiraSvetinal. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o Višji stomatološki šoli v Mariboru
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o Višji stomatološki šoli v Mariboru ter ga v načelu in v
podrobnostih soglasno sprejel.
Odbor k predlogu zakona ne predlaga sprememb in dopolnitev ter so
strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 14. členu predlaga odbor za
prosveto in kulturo ter s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 32. členu
predlaga odbor za zdravstvo in socialno politiko ter s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga zakonodajni odbor k 14., 31. in 33. členu predloga
zakona.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o Višji stomatološki
Soli v Mariboru.
Odbor je za poročevalca določil Franca Bera.
St. 02-204/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Franc Bera 1. r.

M i 1 a n A pi h 1. r.

__^
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o Višji stomatološki šoli v Mariboru
Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na seji dne 21. junija 1960
obravnaval predlog zakona in ga po krajši razpravi v načelu sprejel.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:
14. člen: v 3. alinei naj se beseda »obdeluje« zamenja z besedo »obravnava«;
31. člen: v prvi vrsti 1. odstavka naj se črta beseda »iz«;
v zadnjem odstavku v 3. vrsti naj se beseda »določijo« zamenja z besedo
»predpišejo«;
33. člen: v 6. vrsti naj se besede »en član, ki ga voli« zamenjajo z besedami
»dva člana, ki ju voli«
Odbor je sprejel tudi spremembo v 2. alinei 14. člena, ki jo predlaga odbor
za prosveto in kultura
Sprejel je tudi spremembo, ki jo predlaga odbor za zdravstvo in socialno
politiko v 3. alinei 32. člena.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka.
St. 02-204/3-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Lado Oblak 1. r.

dr. Heli Modic 1. f.

PREDLOG ZAKONA
o Višji pravni šoli v Mariboru
I. Splošne določbe
1. člen
Ustanovi se Višja pravna šola v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: šola).
2. člen
Naloga šole je, da strokovno izobražuje in izpopolnjuje slušatelje za strokovno pravniško delo pri sodiščih, v javni upravi, pri gospodarskih in družbenih
organizacijah ter v zavodih, za katero je potrebna višja strokovna izobrazba.
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3. člen
Sola je samostojen zavod, ki se vodi po načelih družbenega upravljanja.
4. člen
Sola je pravna oseba.
5. člen
Sola je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za šolstvo LRS.
6. člen
Notranja ureditev in delo šole ter pravila študija in izpitni režim na šoli
urejajo pravila šole. Pravila šole sprejme šolski odbor, potrdi pa jih Izvršni
svet Ljudske skupščine LR Slovenije.
7. člen
Sola ima lahko oddelke za posamezne pravne panoge. Oddelki se ustanovijo
s pravili šole.
8. člen
Predmetnike in učne načrte za šolo in njene oddelke predpiše Svet za
šolstvo LRS potem, ko dobi mnenje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter
drugih zainteresiranih zavodov in organizacij.
9. člen
Sredstva za delo šole se zagotovijo v proračunu LR Slovenije.
Dopolnilna sredstva za šolo se lahko zagotavljajo tudi z dotacijami državnih
organov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij ter iz posebnih, v ta
namen ustanovljenih skladov.
Sola razporeja sredstva s finančnim načrtom.
11. Vodstvo šole
10. člen
Solo vodijo šolski odbor, učiteljski zbor in direktor.
Določene zadeve v posameznem oddelku opravljata učiteljski zbor oddelka
in predstojnik oddelka.
11. člen
Šolski odbor ima najmanj 11 članov.
12. člen
Šolski odbor sestavljajo:
— določeno število članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščino
LRS izmed javnih delavcev;
— določeno število članov, ki jih imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor;
— določeno število članov, ki jih volijo izmed svojih članov prizadete gospodarske in družbene organizacije, strokovna združenja in zavodi;
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— določeno število članov, ki jih voli učiteljski zbor izmed sebe;
— določeno število članov, ki jih voli skupnost slušateljev šole izmed sebe.
Direktor šole je po svojem položaju član šolskega odbora.
S pravili šole se določi, koliko članov ima šolski odbor, koliko članov imenujejo oziroma volijo posamezni organi, zavodi in organizacije ter katere organizacije volijo člane šolskega odbora.
13. člen
Šolski odbor opravlja te-le zadeve:
— skrbi za celotno življenje in delo šole, obravnava delovne uspehe in
stanje na šoli ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri izobraževanju
rednih in izrednih slušateljev;
— skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje
šole, zlasti za učne prostore, za družbeno življenje, za opremo, za higienske
pogoje in podobno;
— skrbi za sodelovanje šole s sorodnimi višjimi šolami, visokimi šolami in
fakultetami kakor tudi z gospodarskimi, sindikalnimi in drugimi družbenimi
organizacijami;
— skrbi za to, da se šoli omogoči strokovno izpopolnjevanje diplomantov
šole in da se pospešuje poglobljeni študij;
— skrbi za zdravstveno in socialno varstvo slušateljev;
— potrjuje ustanovitev organizacije slušateljev po zaslišanju učiteljskega
zbora;
— sprejme pravila šole ter jih da v potrditev Izvršnemu svetu;
— sprejema finančni načrt in zaključni račun šole;
_
— daje predloge za spremembo in dopolnitev predmetnikov in ucmh
načrtov;
— razpisuje prosta učna mesta;
— voli predavatelje višje šole in profesorje višje šole;
— določa sistemizacijo delovnih mest in jo predlaga pristojnemu organu
v potrditev;
— obravnava in rešuje pritožbe učnega osebja in slušateljev;
— obravnava opozorila in predloge državljanov in organizacij o vprašanjih,
ki so splošnega pomena za delo šole;
— izvršuje splošno nadzorstvo nad uporabo splošnega ljudskega premoženja,
ki ga ima šola v upravi;
. .
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi
ter pravili šole.
14. člen
Učiteljski zbor šole sestavljajo direktor in vsi učitelji šole.
15. člen
Učiteljski zbor opravlja te-le zadeve:
v
— skrbi za uspešno uresničevanje smotrov vzgoje in izobraževanja v soli,
posebno pa za poučevanje in sprejema ustrezne sklepe;
— predlaga ukrepe ter izdaja sam ukrepe za izboljšanje dela pri vzgoji in
izobraževanju slušateljev in za izboljšanje dela posameznih učiteljev, oddelkov
in šole v celoti;
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— obdeluje učne načrte, skrbi za njihovo izvajanje in daje predloge za
njihovo izboljševanje;
— vsklajuje delo posameznih oddelkov;
— razporeja predavatelje za posamezne predmete;
— obravnava posamezna vprašanja z delovnega področja šolskega odbora
in predlaga ustrezne sklepe in ukrepe;
— organizira izmenjavo izkušenj z drugimi šolami;
— skrbi za povezavo šole z zainteresiranimi zavodi in organizacijami;
— daje šolskemu odboru mnenje o ustanovitvi organizacij slušateljev;
— odloča o disciplinskih ukrepih, za katere je pristojen;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi
ter pravili šole.
16. člen
Direktorja šole imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije.
17. člen
Direktor neposredno vodi šolo v skladu s predpisi in sklepi šolskega odbora
in učiteljskega zbora ter s pravili šole.
Direktor neposredno organizira delo šole in upravlja instruktivno in pedagoško nadzorstvo v šoli.
Direktor je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta šole.
Direktor je neposredni disciplinski starešina za učno osebje, uslužbence in
delavce šole.
Direktor skrbi za izvrševanje zakonov in drugih predpisov.
Direktor zadrži izvršitev sklepa šolskega odbora, učiteljskega zbora ali
učiteljskega zbora oddelka, izdanega izven upravnega postopka, če misli, da
sklep ni v skladu z zakonom ali drugimi predpisi. Direktor pošlje zadržani
sklep šolskega odbora ali učiteljskega zbora brez odlašanja Svetu za šolstvo LRS,
da o njem odloči.
Direktor pošlje zadržani sklep učiteljskega zbora oddelka brez odlašanja
učiteljskemu zboru šole, da o njem odloči.
18. člen
Učiteljski zbor oddelka sestavljajo vsi učitelji oddelka in predstojnik
oddelka.
19. člen
Učiteljski zbor oddelka obravnava in rešuje vprašanja, ki se nanašajo na
pouk v oddelku in druga vprašanja, ki imajo pomen za oddelek. Seje učiteljskega
zbora oddelka vodi predstojnik oddelka.
20. člen
Predstojnika oddelka imenuje šolski odbor na predlog učiteljskega zbora.
Predstojnik oddelka strokovno vodi oddelek in povezuje učno delo v
oddelku.
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III. Pouk in izpiti
21. člen
Pouk na šoli traja dve leti (štiri sefnestre).
Diplomantom šole se prizna višja strokovna izobrazba.
22. člen
Pouk na posameznih oddelkih šole se izvaja po predmetniku in učnem
načrtu s predavanji in seminarskimi vajami.
Pouk je teoretičen in praktičen
23. člen
Šolski odbor lahko na predlog učiteljskega zbora vpelje tudi pouk določenih
neobveznih predmetov, ki so pomembni za posamezne pravne panoge.
24. člen
Med šolanjem delajo slušatelji izpite.
Način opravljanja izpitov in izpitne roke določijo pravila šole.
Potem ko opravi slušatelj vse v zvezi s študijem predpisane obveznosti
in vse predpisane izpite, se mu izda diploma o končani šoli.
25. člen
Učni uspehi slušateljev se ocenjujejo v skladu s posebnimi predpisi o ocenjevanju.
IV. Učitelji
26. člen
Učno osebje šole se voli po posebnih predpisih.
Izvolitev predavateljev višje šole in profesorjev višje šole potrdi Svet za
šolstvo LRS, ko dobi mnenje Sveta za znanost LRS.
V. Slušatelji
27. člen
Slušatelji šole so redni in izredni.
28. člen
Slušatelji se vpisujejo v prvi sefnester na podlagi razpisa. Razpis se objavi
vsako leto v skladu s posebnimi predpisi.
29. člen
V šolo se lahko vpišejo:
— tisti, ki so končali ustrezno šolo druge stonje, ki je trajala najmanj tri
leta in je zahtevala za sprejem končano osnovno šolo;
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— listi, ki so končali šolo za odrasle, ki daje enako izobrazbo kot šola iz
prejšnje alinee;
— tisti, ki niso dokončali šol iz prve in druge alinee tega člena, če so bili
vsaj štiri leta na uspešnem praktičnem delu pri državnih organih, zavodih,
gospodarskih ali družbenih organizacijah in opravijo sprejemni izpit;
— tisti, ki so končali drugo, najmanj štiriletno šolo druge stopnje.
30. člen
Kandidati iz tretje alinee 29. člena tega zakona morajo opraviti sprejemni
izpit iz predmetov, ki se določijo v pravilih šole.
Šola organizira po potrebi seminar za pripravo na sprejemni izpit.
Podrobnejše določbe o sprejemnem izpitu se predpišejo s pravili šole.
31. člen
Slušatelji imajo pravico in dolžnost obiskovali predavanja in se udeleževati
drugih oblik pouka ter opravljati izpite, kot je to predpisano v predmetnikih
in pravilih šole.
32. člen
Slušatelji morajo spoštovati šolske predpise in določbe šolskih organov ter
varovati svoj ugled in ugled šole.
33. člen
Slušatelji lahko ustanovijo strokovna, kulturna, športna in druga društva.
Pravila teh društev morajo biti v skladu s tem zakonom, s pravili šole in drugimi
predpisi.
34. člen
Slušatelji imajo pravico do zdravstvenega in socialnega varstva v skladu
s posebnimi predpisi.
35. člen
Kot izredni slušatelji se lahko vpišejo v šolo tisti, ki izpolnjujejo pogoje
29. člena tega zakona, pa zaradi svojega delovnega razmerja ali iz drugih opravičenih razlogov ne morejo redno obiskovati pouka.
Za izredne slušatelje organizira šola pouk s periodičnimi tečaji in seminarji,
lahko pa tudi v drugih oblikah.
Izredni slušatelji imajo praviloma enake pravice in dolžnosti kot redni
slušatelji.
Natančnejše določbe o načinu in organizaciji pouka za izredne slušatelje
določajo pravila šole.
36. člen
Status slušatelja šole preneha:
— z diplomiranjem;
— z izstopom;
— z nepogojno obsodbo na strogi zapor ali na zapor daljši od 6 mesecev;
— z izključitvijo.
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VI. Končne določbe
37. člen
Dokler ne bo izvoljen šolski odbor v skladu s pravili šole, sestavljajo šolski
odbor: en član, ki ga imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS; štirje člani,
ki jih imenuje Okrajni ljudski odbor Maribor; po en član, ki ga volijo Svet
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Društvo pravnikov LRS — podružnice
Maribor in skupnost slušateljev šole; dva člana, ki ju izvoli učiteljski zbor
i^med sebe.
38. člen
Svet za šolstvo LRS določi, kdaj začne šola z delom, in izda druge ukrepe,
ki so potrebni za začetek šole.
39. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu LRS-.

OBRAZLOŽITEV

■

Severovzhodna Slovenija (mariborski, celjski in soboški okraj) obsega več
ali manj zaokroženo gospodarsko enoto, ki (z izjemo manjšega dela celjskega
okraja) gravitira tako gospodarsko kakor kulturno na Maribor.
Po zbranih podatkih manjka že zdaj v teh treh okrajih 375 pravnikov (90
v pravosodju in odvetništvu, 108 v upravi, 177 v gospodarstvu), v prihodnjih
petih letih pa bo predvidoma potrebnih še 373 nadaljnjih novih pravnikov.
Pretežno gre za takšna delovna mesta, na katerih bi lahko delal pravnik z višjo
strokovno izobrazbo.
Za delo Višje pravne šole so zagotovljeni prostori ter deloma profesorji
in predavatelji. Deloma bodo predavali na Višji pravni šoli profesorji pravne
fakultete v Ljubljani ali profesorji Višje komercialne šole v Mariboru. Potrebno
pravno literaturo za učitelje in študente Višje pravne šole bo lahko preskrbela
Studijska knjižnica v Mariboru.
V letu 1960 bodo za Višjo pravno šolo potrebna finančna sredstva predvidoma v znesku 14 757 000 dinarjev in bodo zagotovljena iz republiške proračunske rezerve.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR

Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o Višji pravni šoli v Mariboru
Odbor za prosveto in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o Višji pravni šoli v Mariboru ter ga v načelu in podrobnostih sprejel.
Odbor se v celoti strinja z ustanovitvijo te višje šole iz razlogov, ki so bili
omenjeni že v poročilu k predlogu zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru.
V podrobni obravnavi so bili člani odbora sicer mnenja, da bi bilo umestno.
da bi določeno število članov šolskega odbora te šole volil fakultetni svet Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani. Odbor meni, da bo mogoče podrobnejše določiti
sestav šolskega odbora s pravili šole, zato k 12. členu ne predlaga ustreznih
sprememb oziroma dopolnitev.
Pri obravnavi 37. člena predloga zakona je odbor predlagal, da se v četrti
vrsti prvega odstavka tega člena beseda »svet« nadomesti z besedama »fakultetni svet«.
Odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih zakonodajni odbor
predlaga k 13., 17. in 36. členu predloga zakona.
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
zakon o Višji pravni šoli v Mariboru.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Ravljena.
St. 02-205/2-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Stane Ravljen 1. r.

France Perovšekl.

p.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o Višji pravni šoli v Mariboru
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o Višji pravni šoli v Mariboru ter ga v načelu, v podrobnostih
in v celoti sprejel.
Odbor k predlogu zakona ne predlaga sprememb in dopolnitev; strinja pa
se s spremembami in dopolnitvami, ki jih k 37. členu predlaga odbor za prosveto
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in kulturo ter s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga zakonodajni
odbor k 13., 17. in 36. členu predloga zakona.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o Višji pravni šoli
v Mariboru.
Odbor je za poročevalca določil Nerina Gobbo.
St. 02-205/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

NerinoGobbol. r.

MilanApihl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o Višji pravni Soli v Mariboru
Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na seji dne 21. junija 1960 pn
obravnavi predloga zakona sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:
13. člen: v 7. alinei naj se na koncu besedila doda še »Ljudske skupščine
LR Slovenije«;
17. člen: zadnji stavek predzadnjega odstavka in zadnji odstavek naj se
združita v samostojni odstavek;
36. člen: v 3. alinei naj se besedilo spremeni tako, da se glasi: »z obsodbo
na strogi zapor ali z nepogojno obsodbo na zapor daljši od 6 mesecev«.
Odbor je sprejel spremembo k 37. členu v besedilu kot jo je predložil odbor
za presveto in kulturo.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka.
St. 02-205/3-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Lado Oblak 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1. r.
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PREDLOG

ZAKONA

o Višji pomorski šoli v Piranu
I. Splošne določbe
1. člen
Ustanovi se Višja pomorska šola v Piranu (v nadaljnjepi besedilu: šola).
2. člen
Naloga šole je, da strokovno izobražuje in izpopolnjuje slušatelje za pomorska tehnična opravila, za katera je potrebna višja strokovna izobrazba.
3. člen
Šola je samostojen zavod, ki se vodi po načelih družbenega upravljanja.
4. člen
Šola je pravna oseba.
5. člen
Šola je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za šolstvo LRS.
6. člen
Notranjo ureditev in delo šole ter pravila študija in izpitni režim na šoli
urejajo pravila šole. Pravila sprejme šolski odbor, potrdi pa Izvršni svet Ljudske
skupščine LR Slovenije.
7. člen
Šola ima navtični in strojni oddelek. S pravili šole so lahko ustanovijo tudi
drugi oddelki
Posamezni oddelki se lahko ustanovijo tudi izven sedeža šole.
8. člen
Predmetnike in učne načrte za šolo in njene oddelke predpiše Svet za
šolstvo LRS potem, ko dobi mnenje ustreznih tehničnih fakultet Univerze v
Ljubljani ter drugih zainteresiranih zavodov in organizacij.
9. člen
Sredstva za delo šole se zagotovijo v proračunu LR Slovenije.
Dopolnilna sredstva za šolo se lahko zagotavljajo tudi z dotacijami državnih
organov, zavodov, gospodarskih in družbenih organizacij ter iz posebnih, v ta
namen ustanovljenih skladov.
Šola razporeja svoja sredstva s finančnim načrtom.
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II. Vodstvo šole
10. člen
Solo vodijo šolski odbor, učiteljski zbor in direktor.
Določeno zadeve v posameznem oddelku opravljata učiteljski zbor oddelka
in predstojnik oddelka.
11. člen
Šolski odbor ima najmanj 11 članov.
12. člen
Šolski odbor sestavljajo:
— določeno število članov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine
LRS izmed javnih delavcev;
— določeno število članov, ki jih imenuje Okrajni ljudski odbor Koper;
— določeno število članov, ki jih volijo izmed svojih članov prizadete gospodarske organizacije in družbene organizacije, strokovna združenja in zavodi;
— določeno število članov, ki jih voli učiteljski zbor izmed sebe;
— določeno število članov, ki jih voli skupnost slušateljev šole izmed sebe.
Direktor šole je po svojem položaju član šolskega odbora.
S pravili šole se določi, koliko članov ima šolski odbor, koliko članov imenujejo oziroma volijo posamezni organi, zavodi in organizacije ter katere organizacije in zavodi volijo člane šolskega odbora.
13. člen
Šolski odbor opravlja tele zadeve:
— skrbi za celotno življenje in delo šole, obravnava delovne uspehe na šoli
ter izdaja potrebne ukrepe za izboljšanje dela pri izobraževanju slušateljev;
— skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje
šole, zlasti za učne prostore, prostore za društveno življenje, za opremo, za
higienske pogoje in podobno;
— skrbi za sodelovanje šole z ustreznimi tehničnimi fakultetami, višjimi
pomorskimi šolami, z gospodarskimi, sindikalnimi in drugimi družbenimi organizacijami;
— skrbi za to, da se šoli omogoči strokovno izpopolnjevanje diplomantov
šole in da se pospešuje poglobljeni študij;
— skrbi za zdravstveno in socialno varstvo slušateljev;
— potrjuje ustanovitev organizacije slušateljev po zaslišanju učiteljskega
zbora;
— sprejme pravila šole ter jih da v potrditev Izvršnemu svetu;
— sprejema finančni načrt in določa zaključni račun;
— daje predloge za spremembo in dopolnitev predmetnikov in učnih načrtov;
— razpisuje prosta učna mesta;
— voli predavatelje višje šole in profesorje višje šole;
— določa sistematizacijo delovnih mest in jo predlaga pristojnemu organu
v potrditev;
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— obravnava in rešuje pritožbe učnega osebja in slušateljev;
— obravnava opozorila in predloge državljanov in organizacij o vprašanjih,
ki so splošnega pomena za delo šole;
— izvršuje splošno nadzorstvo nad uporabo splošnega ljudskega premoženja,
ki ga ima šola v upravi;
— opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in drugimi predpisi
ter pravili šole.
14. člen
Učiteljski zbor sestavljajo direktor in vsi učitelji šole.
15. člen
Učiteljski zbor opravlja te-le zadeve:
— skrbi za uspešno uresničevanje smotrov vzgoje in izobraževanja v šoli,
posebno pa za poučevanje in sprejema ustrezne sklepe;
— predlaga ukrepe in izdaja sam ukrepe za izboljšanje dela pri vzgoji in
izobraževanju slušateljev in za izboljšanje dela posameznih učiteljev, oddelkov
in šole v celoti;
— obdeluje učne načrte, skrbi za njihovo izvajanje in daje predloge za
njihovo izboljševanje;
— vsklajuje delo posameznih oddelkov;
— razporeja predavatelje za posamezne predmete;
— obravnava posamezna vprašanja z delovnega področja šolskega odbora
in predlaga ustrezne sklepe in ukrepe;
— organizira izmenjavo izkušenj z drugimi šolami;
— skrbi za povezavo šole z zainteresiranimi zavodi in organizacijami;
— daje šolskemu odboru mnenje o ustanovitvi organizacij slušateljev;
— odloča o disciplinskih ukrepih, za katere je pristojen;
— opravlja druge zadeve ki so mu dane s tem zakonorn in drugimi predpisi
ter pravili šolo.
16. člen
Direktorja šole imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS.
17. člen
Direktor neposredno vodi šolo v skladu s predpisi in sklepi šolskega odbora
in učiteljskega zbora in pravili šole.
Direktor neposredno organizira delo šole in upravlja instruktivno in pedagoško nadzorstvo v šoli.
Direktor je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta šole.
Direktor je neposredni disciplinski starešina za učno osebje, uslužbenec in
delavce šole.
Direktor skrbi za izvrševanje zakonov in drugih predpisov.
Direktor zadrži izvršitev sklepa šolskega odbora, učiteljskega zbora ali
učiteljskega zbora oddelka, izdanega izven upravnega postopka, če misli, da
sklep ni v skladu z zakonom ali drugimi predpisi. Direktor pošlje zadržani
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sklep šolskega odbora ali učiteljskega zbora brez odlašanja Svetu za šolstvo LRS,
da o njem odloči.
Direktor pošlje zadržani sklep učiteljskega zbora oddelka brez odlašanja
učiteljskem uzboru, da o njem odloči.
18. člen
Učiteljski zbor oddelka sestavljajo vsi učitelji oddelka in predstojnik oddelka.
19. člen
Učiteljski zbor oddelka obravnava in rešuje vprašanja, ki se nanašajo na
pouk na oddelku in druga vprašanja, ki imajo pomen za oddelek. Seje učiteljskega zbora oddelka vodi predstojnik oddelka.
20. člen
Predstojnika oddelka imenuje šolski odbor na predlog učiteljskega zbora.
Predstojnik oddelka strokovno vodi oddelek in povezuje učno delo v
oddelku.
III. Pouk in izpiti
21. člen
Pouk na šoli traja dve leti (štiri semestre). Prva dva semestra se opravlja
pouk na ladjah.
Diplomantom šole se prizna višja strokovna izobrazba.
22. člen
Pouk na posameznih oddelkih šole se izvaja po predmetnikih in učnih
načrtih.
Pouk je teoretičen in praktičen.
23. člen
Šolski odbor lahko na predlog učiteljskega zbora vpelje tudi pouk posameznih neobveznih predmetov, ki so pomembni za posamezne pomorsko-tehniške panoge.
24. člen
Med šolanjem delajo slušatelji izpite.
Način opravljanja izpitov in izpitne roke določijo pravila šole.
Po vseh predpisanih opravljenih izpitih se izda kandidatu diploma o dokončani šoli.
25. člen
Učni uspehi dijakov se ocenjujejo v skladu s posebnimi predpisi o ocenjevanju.
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IV. Učitelji
26. člen
Učno osebje šole se voli po posebnih predpisih.
Izvolitev predavateljev višje šole in profesorjev višje šole potrdi Svet za
šolstvo LRS, ko dobi mnenje Sveta za znanost LRS.

V. Slušatelji
27. člen
Na šoli se izobražujejo samo redni slušatelji.
28. člen
Slušatelji se vpisujejo v prvi semester na podlagi razpisa. Razpis se objavi
vsako leto v skladu s posebnimi predpisi.
29. člen
Vpis v šolo se opravi na podlagi razpisa.
V navtični oddelek šole se lahko vpišejo tisti, ki so dovršili navtični odsek
pomorske srednje šole ter opravili izpit za poročnika trgovinske mornarice.
V strojni oddelek se lahko vpišejo tisti, ki so dovršili strojni odsek pomorske
srednje šole ali tehnično strojno šolo ter opravili izpit za pornorskega strojnika
III. razreda ter tisti pomorski strojniki III. razreda, ki nimajo predvidene šolske
izobrazbe, imajo pa tri leta prakse v tem nazivu, če opravijo sprejemni izpit.
30. člen
Predpisi o sprejemnem izpitu se določijo s pravili šole.
31. člen
Slušatelji imajo pravico in dolžnost obiskovati predavanja in se udeleževati
drugih oblik pouka ter opravljati izpite, kot je to predpisano v predmetnikih in
pravilih šole.
32. člen
Slušatelji morajo upoštevati šolske predpise in določbe šolskih organov
ter varovati svoj ugled in ugled šole.
33. člen
Slušatelji lahko ustanovijo strokovna, kulturna, športna in druga društva.
Pravila teh društev morajo biti v skladu s tem zakonom, pravili šole in drugimi
predpisi.
34. člen
Slušatelji imajo pravico do zdravstvenega in socialnega varstva v skladu
s posebnimi predpisi.
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35. člen
Status slušatelja šole preneha:
— z diplomiranjem,
— z izstopom,
— z nepogojno obsodbo na strogi zapor ali na zapor daljši od 6 mesecev,
— z izključitvijo.
VI. Končne določbe
36. člen
Dokler ne bo izvoljen šolski odbor v skladu s pravili šole, sestavljajo šolski
odbor: en član, ki ga imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS iz vrst javnih
delavcev, en član, ki ga imenuje OLO Koper, po en član, ki ga izvolijo: svet
Ekonomske fakultete, svet Pravne fakultete, svet Fakultete za elektrotehniko
in strojništvo, svet Naravoslovne fakultete Univerze v Ljubljani, sindikat prometnih delavcev — republiški odbor za LR Slovenijo, Društvo inženirjev in
tehnikov LRS, Splošna plovba Piran, Pristanišče Koper, skupnost slušateljev
šole; dva člana, ki ju izvoli učiteljski zbor izmed sebe.
37. člen
Ta zakon začne veljati osjni dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Izredno pomanjkanje vodilnega kadra, t. j. kapitanov dolge plovbe in
pomorskih strojnikov I. razreda je eden od stalnih osnovnih problemov naše
trgovinske mornarice. Z druge strani pa tonaža ladjevja trgovinske mornarice
rapidno raste. Vodilnega kadra ne zadostuje niti za sedanjo tonažo 620 000 BRT.
kaj šele za ladjevje novih 320 000 BRT, s katerimi se bo naša trgovinska mornarica povečala v bližnji perspektivi in pa za nadaljnje povečanje tonaže, ki jo
predvideva perspektivni plan. Ta kader pa je potreben tudi v pomorski upravni
službi, v upravni pomorskih podjetij, pomorskih pristaniščih, pomorskih šolah
in pa tudi za instruktažo v drugih prijateljskih državah (Egipt, Etiopija, Indonezija, Burma),
Tudi pri našem podjetju »Splošna plovba« Piran je pomanjkanje tega
vodilnega kadra izredno občutno. Naše podjetje ima sedaj 13 pomorskih strojnikov I. razreda, katerih povprečna starost je 57 let. Takoj jih rabi še 12, pa
jih ni nikjer dobiti. Povprečna starost strojnikov II, razreda je 48 let. Podjetje
ima 26 kapitanov dolge plovbe s povprečno starostjo 38 let. Takoj jih rabi še 8,
pa jih ne moro dobiti, V doglednem času bo imela »Splošna plovba« Piran 27
ladij, za katere rabi po predpisih 54 kapitanov dolge plovbe in enako število
pomorskih strojnikov I. razreda. Razen tega rabi še 10 kapitanov dolge plovbe
in 10 strojnikov I. razreda kot rezervo za tiste, ki so bolni, na dopustu itd..
20 kapitanov dolge plovbe in 20 strojnikov I. razreda kot nadomestilo za upokojene, premeščene in tiste, ki bi eventualno menjali svoj poklic. Razen tega rabi
podjetje take strokovnjake v upravi podjetja. Rabilo pa jih bo tudi novo koprsko
pristanišče v upravi podjetja in za pilotažo, pa tudi podjetje »Riba-Izola«, ki
se deloma usmerja na oceanski ribolov. Tako računamo, da bomo v perspektivi
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nekaj let že v okviru naše republike rabili do 100 kapitanov dolge plovbe in
prav tolikšno število pomorskih strojnikov I. razreda.
Na Pomorski srednji šoli v Piranu, ki deluje že 13 let, je do sedaj diplomiralo 108 navtikov in 119 pomorskih strojnikov. Ves ta strokovni kader v
pogledu morebitnega nadaljevanja študija večinoma gravitira na obalno področje
naše republike ter se le nerad odloči za obisk višjih pomorskih šol v drugih
republikah. Ker je tisk objavil, da nameravamo vzpostaviti višjo poniorsko
šolo posebnega tipa, t. j. šolo, ki bo v I. in II. semestru poslovala kot dopisna
šola, se je interes pomorščakov za tako šolo v Piranu še znatno povečal.
Ker je po določilih Pravilnika o pridobivanju in priznavanju nazivov članov
posadke trgovinske mornarice (Ur. 1. FLRJ 42/58) eden od pogojev za pridobitev
naziva kapitana dolge plovbe ali pomorskega strojnika I. razreda dokončanje
navličnega oziroma ladijskega strojnega odseka višje pomorske šole, ker so
potrebe po teh kadrih velike in nujne in ker že sedaj obstoji med pomorščaki
zanimanje za višjo pomorsko šolo v Piranu, je potreba po ustanovitvi te šole
utemeljena.
Omenjeni zvezni predpis pa ovira, da ni mogoče na šoli vpeljati izrednega
študija in da se na šolo lahko vpišejo samo osebe, ki so še v pomorski službi
in imajo ustrezno pomorsko šolo oziroma pomorski čin, ne pa absolventi drugih
šol ali osebe brez formalne izobrazbe, ki imajo ustrezno delovno prakso. Da bi
se lahko tudi v tem pogledu delo šole vskladilo z našim šolskim sistemom in z
zvezno resolucijo o vzgoji strokovnih kadrov, bi pa bilo potrebno, da se omenjeni zvezni predpis ustrezno spremeni.
Stroški za Višjo pomorsko šolo v Piranu bi bili naslednji: negospodarske
investicije v letu 1960 4 370 000, redni izdatki od 1. IX. do 31. XII 1960 3 263 000
din in sicer osebni din 2 017 000, operativni din 866 000, funkcionalni din 380 000.
Sredstva za leto 1960 so zagotovljena iz republiške proračunske rezerve.
V letu 1961 pa bi šola potrebovala 4 656 000 din za negospodarske investicije
in 13 999 000 din za redne izdatke.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o Višji pomorski šoli v Piranu
Odbor za prosveto in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o Višji pomorski šoli v Piranu in ga soglasno sprejel.
V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor obravnaval zlasti določbo
27. člena, ki določa, da se na tej šoli izobražujejo samo redni slušatelji. Na
podlagi pravilnika o pridobivanju in priznanju nazivov članov posadke trgovinske mornarice, kot je to razvidno že iz obrazložitve, na tej šoli ni mogoče
vpeljati izrednega študija. Odbor je mnenja, da bi bilo treba omenjeni pravilnik
ustrezno spremeniti in ga spraviti v sklad z načeli strokovnega izobraževanja
na delovnem mestu.
Odbor je predlog zakona sprejel brez sprememb, predlaga pa manjše popravke, in sicer:
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v prvi alinei 13. člena naj se v drugi vrsti za besedo »uspehe« dodata besedi
»in stanje«.
Pri obravnavi 36. člena je odbor predlagal, naj se na ustreznih mestih v tem
členu uporabi namesto besede »svet« besedi »fakultetni svet«. Ko je zakonodajni
odbor obravnaval ta člen, je bil mnenja, da je treba upoštevati tudi predvideno
preosnovanje nekaterih fakultet in zato tudi v tem členu predloga zakona uporabiti za fakultete ustrezne nazive. Odbor za prosveto in kulturo se s predlogom
zakonodajnega odbora strinja. Iz teh razlogov naj se v četrti vrsti 36. člena
za besedami »ki ga izvolijo:« dosedanje besedilo četrte, pete in deloma šeste
vrste nadomesti z besedilom: »fakultetni sveti: Ekonomske fakultete, Pravne
fakultete. Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za
naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani...«.
Odbor se tudi strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih zakonodajni
odbor predlaga k 13., 17., 25., 29. in 35. členu predloga zakona.
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
zakon o Višji pomorski šoli v Piranu.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Ravljena.
St. 02-206/3-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec:
StaneRavljenl. r.

Predsednik:
FrancePerovšekl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o Višji pomorski šoli v Piranu
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o Višji pomorski šoli v Piranu ter ga v podrobnostih, načelu
in v celoti sprejel.
Odbor k predlogu zakona ne predlaga sprememb in dopolnitev. S spremembami in dopolnitvami, ki jih k 13. in 36. členu predlaga odbor za prosveto
in kulturo ter s spremembami in dopolnitvajni, ki jih predlaga zakonodajni
odbor k 13., 17., 25., 29. in 35. členu predloga zakona se odbor za organizacijo
oblasti in upravo v celoti strinja.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon o Višji pomorski
šoli v Piranu.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Vrhovca.
St. 02-206/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960.
Poročevalec:
StaneVrhovecl. r.

Predsednik:
MilanApihl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR

Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o Višji pomorski šoli v Piranu
Predlog zakona je obravnaval zakonodajni odbor Republiškega zbora na
svoji seji dne 21. junija 1960 in ni imel pripomb z zakonodajno pravnega
stališča.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:
13. člen: v 7. alinei naj se na koncu besedila doda še besedilo »Ljudske
skupščine LR Slovenije«.
17. člen: Zadnji stavek predzadnjega odstavka in zadnji odstavek naj se
združita v samostojni odstavek;
25. člen: beseda »dijakov« naj se zamenja z besedo »slušateljev«;
29. člen: 1. odstavek naj se črta;
35. člen: v 1. alinei naj se popravi tiskovna napaka, tako da se glasi »z
diplomiranjem«;
v 3. alinei naj se besedilo spremeni tako, da se glasi »z obsodbo na strogi
zapor ali z nepogojno obsodbo na zapor daljši od 6 mesecev;
Odbor je sprejel tudi dopolnitve, ki jih predlaga odbor za prosveto in
kulturo k 1. alinei 13. člena in k 14. vrsti 36. člena.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z navedenimi
spremembami in dopolnitvami.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Oblaka.
St. 02-206/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Lado Oblak 1. r.

dr. Heli Modic 1. r.

PREDLOG ZAKONA
o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
.

.

L člen

Sklad LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: sklad) je republiški sklad.
2. člen
Namen sklada je pospeševati kulturne dejavnosti v LR Sloveniji.
3. člen
Sklad je pravna oseba. Za svoje obveznosti je odgovoren s svojimi sredstvi.
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4. člen
Ustanoviteljske pravice nasproti skladu izvršuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
5. člen
Dohodki sklada so:
1. s posebnimi predpisi določeni del davka od dohodkov od avtorskih pravic;
2. dotacije, darila, volila in drugi nepredvideni dohodki;
3. obresti od naloženih sredstev sklada.
6. člen
Sredstva sklada se uporabljajo za podpiranje pomembnih kulturnih, znanstvenih in umetniških manifestacij doma in v tujini, zlasti gostovanj umetniških
ansamblov, splošno kulturnih, umetniških ali znanstvenih razstav, simpozijev,
festivalov in podobnih prireditev ter za propagando dosežkov naše kulture v
tujini.
Sredstva sklada se ne morejo uporabljati za investicije, za financiranje
rednega delovanja kulturnih zavodov ter za štipendije ali drugačne podpore
posameznikom.
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sklada šteje devet članov, ki jih imenuje Svet za kulturo in
presveto LRS. Predsednika in dva člana imenuje izmed svojih članov, ostale
pa izmed kulturnih, znanstvenih in drugih javnih delavcev.
8. člen
Upravni odbor sklada daje sredstva iz sklada na podlagi splošnih smernic
Sveta za kulturo in presveto LRS.
9. člen
Sredstva sklada se vodijo na posebnem računu pri Narodni banki — Centrali
za LR Slovenijo.
10. člen
Dohodki in izdatki sklada se določajo s finančnim načrtom.
Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada.
11. člen
Sklad ima rezervo.
Koliko mora znašati skupna rezerva, koliko se vsako leto vloži v rezervo
in do kdaj mora rezerva doseči določeno višino, določi na predlog upravnega
odbora sklada Izvršni svet Ljudske skupščine LRS.
12. člen
Odrcdbodajalec za izvrševanje finančnega načrta sklada je predsednik
upravnega odbora sklada.
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Sekretar Sveta za kulturo in presveto LRS lahko ustavi izvrševanje finančnega načrta sklada, če ugotovi, da upravni odbor sredstev sklada ne uporablja
v namene, ki so določeni s tem zakonom in s pravili sklada. Sekretar predloži
svojo odločbo v odločitev Svetu.
13. člen
Sklad ima pravila. Pravila sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Svet za
kulturo in presveto LRS.
14. člen
Strokovno in pisarniško delo opravlja za sklad Sekretariat LR Slovenije za
kulturo, prosveto in znanost.
15. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o ustanovitvi sklada
LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Uradni 1. LRS, št. 23-102/57).
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v ^Uradnem listu LRS«.

OBRAZLOŽITEV
Po določbi 1. točke I. razdelka XVII. poglavja zveznega družbenega plana za
leto 1960 (Ur. 1. FLRJ, št. 52-845/59) nehajo veljati določbe zveznih zakonov, ki
nalagajo ljudskim republikam obvezno ustanovitev skladov. Po odloku o izvedbi
določb zveznega družbenega plana za leto 1960 glede prenehanja veljavnosti
predpisov o obvezni ustanovitvi posameznih skladov (Ur. 1. FLRJ št. 53-905/59)
pa lahko ljudske republike s svojimi predpisi določijo, da posamezni skladi
ostanejo in da se iz njih na dosedanji način financirajo naloge in smotri, za
katere so bili ustanovljeni.
Med take sklade sodi na območju LRS tudi sklad za pospeševanje kulturnih
dejavnosti, ki je bil v zvezi z določbami zveznega zakona o davku od dohodkov
od avtorskih pravic in o skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. 1.
FLRJ, št. 31-384/54, 52-894/58 in 48-771/59) ustanovljen z republiškim zakonom
o ustanovitvi sklada LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. 1.
LRS, št. 23-102/57). Da bi se omogočilo nadaljnje delovanje tega sklada, je
treba izdati predpis, ki bo v skladu z določbami zakona o proračunih in financiranju samostojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ, št. 52-847/59), ki v nekaterih pogledih
na novo ureja pravni položaj skladov.
Vprašanje podpiranja kulturnih dejavnosti se v republiškem merilu rešuje
v skladu s predpisi zveznega zakona o davku od dohodkov od avtorskih pravic
in o skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti. V zvezi z uveljavitvijo komunalnega sistema se postavlja vprašanje neposrednih obveznosti komun in
okrajev, da pospešujejo kulturne dejavnosti in v ta namen prispevajo svoja
sredstva. S tem v zvezi se postavlja vprašanje decentralizacije sredstev, ki se
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danes stekajo v republiški sklad; vendar bi morala republika ostati še naprej
obvezana, da iz svojih sredstev podpre kulturne, umetniške in znanstvene
manifestacije, ki so nacionalnega ali mednarodnega pomena. To vprašanje pa se
danes v okviru tega zakonskega predloga ne more reševati, ampak ga je treba
rešiti v zvezi s spremembo celotnega sistema finansiranja kulturnih dejavnosti.
kar pa bi zahtevalo spremembo zveznih predpisov.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Odbor za prosveto in kulturo je 17. junija 1960 obravnaval predlog zakona
o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti in ga brez sprememb
in dopolnitev sprejel.
Sklad Ljudske republike Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti je
bil z republiškim zakonom ustanovljen že leta 1957. Določbe tega zakona pa je
treba spraviti v sklad z ustreznimi določbami zveznega družbenega plana za
leto 1960, kakor tudi z drugimi predpisi, ki na novo urejajo pravni P_oložaJ
skladov. Odbor za prosveto in kulturo se zato v celoti strinja z obrazložitvijo
Izvršnega sveta.
Pri podrobni obravnavi so bili člani odbora mnenja, da je z določbami
6. člena predloga zakona namembnost sklada točno določena in zajema ustrezno
pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Sredstva sklada se po predlogu zakona uporabljajo tudi za propagando
dosežkov naše kulture v tujini. Člani odbora so bili mnenja, da bi bilo treba
ta sredstva uporabiti ne samo za propagando, ampak tudi za uveljavljanje
dosežkov naše kulture v tujini.
Odbor predlaga, da so iz teh razlogov v zadnji vrsti prvega odstavka 6. člena
za besedo »propagando« dodata besedi »in uveljavljanje«.
Odbor za prosveto-in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
zakon o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Odbor je za poročevalca določil Ivana Potrča.
St. 02-196/2-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec:
IvanPotrčl. r.

Predsednik:
FrancePerovšekl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LU Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na
svoji seji dne 22. junija 19G0 obravnaval predlog zakona o skladu LR Slovenijo
za pospeševanje kulturnih dejavnosti in ga sprejel brez svojih sprememb ali
dopolnitev. Sprejel pa je spremembe k 6. členu v obliki, kot jo je predložil
odbor za presveto in kulturo.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Marolta.
St. 02-196/4-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

JožeMaroltl. r.

FrancLeskošekl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
sejah dne 21. in 23. junija 1960 obravnaval predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti po besedilu kot ga je predložil
Izvršni svet.
Odbor je razpravljal o predlogu zakona v načelu in v podrobnostih in ga
glede na potrebo, da bi se omogočilo nadaljnje delovanje tega sklada, soglasno
sprejel.
Pri podrobni obravnavi je odbor sprejel dopolnitev k zadnji vrsti prvega
odstavka 6. člena, kot jo je predlagal zakonodajni odbor.
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona
o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti z navedeno dopolnitvijo sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Kneza.
St. 02-214/1-60.
Ljublana, dne 23. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

JožeKnezl. r.

JožeGerbecl. r.

РгПоне
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, pri
tem pa zlasti določbe, ki spadajo v odborovo delovno področje.
Odbor se strinja z ugotovitvijo v obrazložitvi, da se v zvezi z uveljavitvijo
komunalnega sistema postavlja vprašanje neposrednih obveznosti komun in
okrajev, da pospešujejo kulturne dejavnosti, vzporedno s tem pa se postavlja
vprašanje decentralizacije sredstev. Vsa ta vprašanja pa seveda ni mogoče
reševati s tem zakonom, ampak le v zvezi s spremembo celotnega sistema financiranja kulturnih dejavnosti.
Odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga k 6. členu
predloga zakona odbor za presveto in kulturo.
Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da
sprejme zakon o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Odbor je za poročevalca določil Martina Koširja.
St. 02-196/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

M a r t i n K o S i r 1. r,

M i 1 a n A p i h 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor

•.

POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Zakonodajni odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona in ugotovil, da je z zakonodajno
pravne strani izdaja takega predpisa utemeljena. Predlog zakona upošteva tudi
določila zakona o proračunih in financiranju samostojnih zavodov glede formiranja skladov.

352

Priloge

Odbor je v celoti, kakor tudi podrobno sprejel predlog zakona brez sprememb. Strinja se s spremembo k 6. členu, kot jo predlaga odbor za presveto
in kulturo.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona. Za poročevalca
je odbor določil ljudskega poslanca Franca Belšaka.
Št. 02-196/3-60.
Ljubjana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

F r a n c B e 1 š a k 1. r.

dr. H e 1 i M o d i c 1.

r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Odbor se strinja s predlogom odbora za presveto in kulturo, ki ga je sprejel
k 6. členu obravnavanega zakonskega predloga, da se v zadnji vrsti prvega
odstavka za besedo »propaganda« dodajo še besede »in uveljavljanje«.
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona s
predloženo dopolnitvijo odbora za presveto in kulturo sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Elico Dolenc.
St. 02-214/2-60.
Ljubjana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

ElicaDolencl. r.

AndrejBabnikl. r.

PREDLOG ZAKONA
o skadu LR Slovenije za pospeševanje založništva
1. člen
Sklad LR Slovenije za pospeševanje založništva (v nadaljnjem besedilu:
sklad) je republiški sklad.
2. člen
Namen sklada je pospeševati založništvo v Ljudski republiki Sloveniji s
tem, da se iz sredstev sklada dajejo podpore za izdajanje knjig in drugih
publikacij.
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3. člen
Sklad je pravna oseba. Za svoje obveznosti je odgovoren s svojimi sredstvi.
4. člen
Ustanoviteljske pravice nasproti skladu izvršuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
5. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Člane upravnega odbora sklada imenuje Svet za kulturo in prosveto LR
Slovenije. Predsednika in enega člana odbora imenuje Svet izmed svojih članov,
po enega člana na predlog Sveta za znanost LR Slovenije, Sveta za šolstvo LR
Slovenije in predsedstva Socialistične Zveze delovnega ljudstva Slovenije, dva
izmed kulturnih, znanstvenih, prosvetnih in drugih javnih delavcev, dva izmed
članov založniških svetov ter dva izmed delavcev in uslužbencev založniških
podjetij.
6. člen
Dohodki sklada so:
1. prispevek, ki ga morajo plačevati v sklad založniška podjetja v Ljudski
republiki Sloveniji po posebnih predpisih;
2. dotacije in darila;
3. koristi, ki se odvzamejo založniškim in časopisnim podjetjem ter založniškim zavodom po določbah temeljnega zakona o založniških podjetjih in
založniških zavodih;
4. obresti od naloženih sredstev sklada.
7. člen
Iz sredstev sklada se daje podpora za izdajanje naslednjih vrst knjižnih
ali drugih publikacij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

za
za
za
za
za
za

politično in ideološko literaturo;
znanstveno, poljudno znanstveno in strokovno literaturo;
učbenike;
mladinsko literaturo;
domačo in tujo klasično literaturo:
glasbene, likovne in druge umetniške publikacije.
8. člen

Upravni odbor sklada razporeja in daje sredstva iz sklada na podlagi
splošnih smernic o dotiranju posameznih vrst literature, ki jih začrta Svet za
kulturo in prosveto LRS.
9. člen
Sredstva sklada se vodijo na posebnem računu pri Narodni banki — Centrali
za LR Slovenijo.
23
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10. člen
Dohodki in izdatki sklada se določajo s finančnim načrtom.
Finančni načrt sprejema upravni odbor sklada.
11. člen
Sklad ima rezervo.
Koliko mora znašati skupna rezerva, koliko se vsako leto vloži v rezervo
in do kdaj mora rezerva doseči določeno višino, določi na predlog upravnega
odbora sklada Izvršni svet Ljudske skupščine LRS
12. člen
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta sklada je predsednik
upravnega odbora sklada.
Sekretar Sveta za kulturo in prosveto LRS lahko ustavi izvrševanje finančnega načrta sklada, če ugotovi, da upravni odbor sredstev sklada ne uporablja
v namene, ki so določeni s tem zakonom in s pravili sklada. Sekretar predloži
svojo odločbo v odločitev Svetu.
13. člen
Sklad ima pravila. Pravila sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Svet
za kulturo in prosveto LRS.
14. člen
Strokovno in pisarniško delo opravlja za sklad Sekretariat LR Slovenije
za kulturo, prosveto in znanost.
15. člen
Ko začne veljati ta zakon, neha veljati uredba o skladu LR Slovenije za
pospeševanje založništva (Uradni list LRS, št. 38-200/59).
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Po določbi 1. točke I. oddelka XVII. poglavja zveznega družbenega plana
za leto 1960 (Ur. 1. FLRJ, št. 52-845/59) nehajo veljati določbe zveznih zakonov,
ki nalagajo ljudskim republikam obvezno ustanovitev skladov. Po odloku a
izvedbi določb zveznega družbenega plana za leto 1960 glede prenehanja veljavnosti predpisov o obvezni ustanovitvi posameznih skladov (Ur. 1. FLRJ, št.
53-905/59) pa lahko ljudske republike s svojimi predpisi določijo, da posamezni
skladi ostanejo in da se iz njih na dosedanji način financirajo naloge in smotri,
za katere so bili ustanovljeni.
Med take sklade sodi tudi sklad LR Slovenije za pospeševanje založništva,
ki je bil ustanovljen z XXI. poglavjem družbenega plana LRS za leto 1957
(Ur. 1. LRS, št. 3-5/57), podrobnejše določbe pa je vsebovala uredba o skladu
LR Slovenije za pospeševanje založništva (Ur. 1. LRS, št. 38-200/59). Da bi se
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omogočilo nadaljnje delovanje tega sklada, je treba izdati predpis, ki bo v skladu
z določbami zakona o proračunih in financiranju samostojnih zavodov (Ur. 1.
FLRJ, št. 52-847/59), ki v nekaterih pogledih na novo ureja pravni položaj
skladov.
Razlike med določbami navedene uredbe in predlogom zakona so v glavnem
naslednje:
Po sedaj veljavnem predpisu sprejme predlog predračuna sklada Svet za
kulturo in presveto LRS, le-ta tudi upravlja sklad po 12-članskem upravnem
odboru. Odredbodajalec za izvrševanje predračuna sklada je sekretar Sveta. Popredlogu zakona pa je sklad pravna oseba in ima svoj upravni odbor, sestoječ
iz 11 članov, ki sprejme finančni načrt sklada. Odredbodajalec za izvrševanje
finančnega načrta sklada je predsednik upravnega odbora. Sekretar Sveta pa
lahko ustavi izvrševanje finančnega načrta, če ugotovi, da upravni odbor sredstev sklada ne uporablja v namene, ki so določeni s tem zakonom in pravili
sklada; sekretar predloži odločbo v odločitev Svetu.
Med deli, za katerih izdajanje se iz sredstev sklada lahko daje podpora,
niso več našteti slovarji. To pa iz razloga, ker so slovarji že zajeti v drugi točki
7. člena pod znanstveno, poljudno znanstveno in strokovno literaturo.
V predlog zakona so vnesene določbe, ki temelje na ustreznih določbah
zakona o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za prosveto in kulturo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva
Odbor za prosveto in kulturo je predlog zakona o skladu LR Slovenije za
pospeševanje založništva obravnaval 17. junija 1960 in ga brez sprememb in
dopolnitev sprejel.
Odbor ugotavlja, da je bilo delovanje tega sklada sicer že do zdaj pravno
urejeno, vendar je treba pravni položaj sklada na novo urediti.
V podrobni obravnavi je odbor zlasti obravnaval 7. člen predloga zakona.
ki določa, za katere vrste knjižnih ali drugih publikacij se dajejo sredstva
sklada. Člani odbora so bili mnenja, da bi bilo treba sredstva sklada uporabiti
tudi za »skripta«, ki jih izdaja zlasti univerza. Predstavnik Izvršnega sveta je
pojasnil, da so »skripta«, ki jih izdaja univerza, zajeta med »učbeniki«, za katera
se po določbah tega člena lahko daje podpora iz sredstev sklada. Zato odbor
k temu členu ni predlagal sprememb oziroma dopolnitev.
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
zakon o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva.
Odbor je za poročevalca določil Ivana Potrča.
St. 02-197/3-60.
Ljubljana, dne 17. junija 1960.
Poročevalec:
IvanPotrčl. r.

Predsednik:
FrancePerovšekl. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva
Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LR Slovenije
je na svoji seji dne 22. junija 1960 obravnaval predlog zakona o skladu LRS
za pospeševanje založništva.
Odbor je predlog zakona sprejel brez sprememb in dopolnitev in predlaga
Republiškemu zboru, da ga sprejme v predloženi obliki.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Marolta.
St. 02-197/4-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

JožeMaroltl.

r.

FrancLeskošokl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
sejah dne 21. in 23. junija 1960 obravnaval predlog zakona o skladu LR Slovenije
za pospeševanje založništva in ga soglasno sprejel.
Odbor je soglašal z obrazložitvijo Izvršnega sveta, da je treba omogočiti
nadaljnje delovanje tega sklada in zato izdati predpis, ki bo v skladu z določbami zakona o proračunih in financiranju samostojnih zavodov.
Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog zakona
o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva, sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Jožeta Kneza.
Si. 02-215/1-60.
Ljubljana, dne 23. junija 1960.
Poročevalec:
Jože Knez 1.

Predsednik:
r.

J o ž e G e r b e c 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k predlogu zakona o skladu Lil Slovenije za pospeševanje založništva
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je 20. junija 1960 obravnaval
predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva, podrobnejše
pa določbe o upravljanju sklada.
Odbor ugotavlja, da predlog zakona upošteva vse tiste organizacije in
zavode, ki posredno vplivajo na pospeševanje in usmerjanje založništva s tem,
da predlagajo posamezne člane upravnega odbora, ki s skladom upravlja.
Odbor je predlog zakona brez sprememb oziroma dopolnitev soglasno
sprejel.
Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da
sprejme zakon o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Brečka.
St. 02-197/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960,
Poročevalec:
S t a n e B r e č k o 1. r.

Predsednik:
M i 1 a n A p i h 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva
Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na seji dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona in ga v načelu sprejel. Sklad LR Slovenije za pospeševanje
založništva je obstojal že do sedaj, vendar je bilo treba ta predpis obnoviti glede
na določila zveznega družbenega plana za leto 1960 in hkrati vskladiti določila
toga predpisa z zakonom o proračunih in financiranju samostojnih zavodov.
Odbor je sprejel predlog zakona v besedilu kot ga je predložil Izvršni svet
brez sprememb in predlaga Republiškemu zboru, da ga sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Trevna.
St. 02-197/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:
Franc T r e v e n 1. r.

Predsednik:
dr. H e 1 i M o d i c 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV

Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva.
S predlogom zakona se odbor v celoti strinja in predlaga Zboru proizvajalcev, da ga sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Elico Dolenc.
St. 02-215/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:
E 1 i c a D o 1 c n c 1. r.

Predsednik:
Andrej Babnik 1. r.

PREDLOG ZAKONA
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije
(republiškega proračuna) za leto 1959
1. člen
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1959.
2. člen
Zaključni račun o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije za leto
1959 obsega kot priloge zaključne račune republiških finančno saxnostojnih
zavodov, zaključne račune o finančnem poslovanju republiških proračunskih
skladov, pregled stanja sredstev stalnega rezervnega sklada republiškega proračuna in pregled stanja sredstev 6 0/o proračunske rezerve.
3. člen
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po republiškem zaključnem
računu v letu 1959:
I. po zaključnem računu republiškega proračuna:
od po proračunu predvidenih
dohodki
din 11312 000 000
manj 6 0/o proračunska
rezerva
din
670 000 000
razpoložljiva sredstva . . din 10 642 000 000
izdatki
din 10 642 000 000
presežek dohodkov . . . din
—

doseženo (izvršeno)
din 11900 591252
din
703 872 547
din 11196 718 705
din 10 642 000 000
din
544 718 705
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II. po zaključnih računih finančno samostojnih zavodov:
od po proračunu predvidenih
dohodki
din 6 529 394 000
izdatki
din 6 289 396 000
presežek dohodkov ... din
239 998 000
presežek izdatkov .... din
—

doseženo (izvršeno)
din 7 690 820 035
din 6 617 637 852
din 1 076130 658
din
2 948 475

III. po zaključnih računih republiških proračunskih skladov:
od po proračunu predvidenih
dohodki
din 3 580 300 000
izdatki
din 2 649 300 000
presežek dohodkov z omejitvami
din
931000 000

doseženo (izvršeno)
din 3 928 914 100
din 2 809 443 365
din

1119 470 735

IV. po pregledu stanja sredstev stalnega rezervnega sklada republiškega proračuna:
dohodki
din
321739
izdatki
din
—
presežek dohodkov . . . din
321 739
V. po pregledu stanja sredstev 6 % proračunske rezerve:
dohodki
izdatki
presežek dohodkov

.

.

din
din
. din

703 872 547
703 872 547

4. člen
Presežek dohodkov proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1959
v znesku din 544 718 705 se prenese kot dohodek v proračun Ljudske republike
Slovenije za leto 1960.
5. člen
Presežek dohodkov republiških finančno samostojnih zavodov se razdeli
tako, da se:
prenese kot dohodek zavodov za leto 1960 .... din
11464878
pokrije primanjkljaj iz preteklih let v znesku . . din
20 560 566
dodeli namenskim skladom zavodov
din 1044 105 214
Presežek izdatkov se krije iz sredstev zavodov v letu 1960.
6. člen
Presežek dohodkov proračunskih skladov se prenese kot njihov dohodek
v leto 1960.
7. člen
Sredstva stalnega rezervnega sklada v znesku din 321 739 se kot dohodek
prenesejo v rezervni sklad Ljudske republike Slovenije za leto 1960.
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8. člen
Sredstva 6 % proračunske rezerve v znesku din 703 872 547 se prenesejo
na poseben račun Ljudske republike Slovenije.
9. člen
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
OBRAZLOŽITEV
Republiški proračun za lelo 1959 je bil izvršen z 11 901 milijoni dohodkov
in 10 642 milijoni izdatkov ter izkazuje po odbitku 6 0/o proračunske rezerve v
višini 704 milijonov presežek 555 rnilijonov.
Л. DOHODKI
Plan republiških proračunskih dohodkov za leto 1959 je znašal 11 312 milijonov ter je po odbitku 6 0/o proračunske rezerve realiziran s 105 %.
Največji vir proračunskih dohodkov za leto 1959 je predstavljal prispevek
proračunu iz osebnega dohodka, ki zajema skoraj polovico proračunskih dohodkov. Izvršitev tega dohodka je znašala 5615 milijonov, t. j. 113 0/o letnega
plana. Plan je presežen predvsem zaradi višjih osebnih dohodkov v gospodarstvu, ki so rezultat nagrajevanja po učinku.
Dalje je presežen delež proračunskega prispevka iz sredstev skladov skupne
porabe, delež pri taksah, dohodki republiških organov in zavodov, ter sredstva
6% proračunske rezerve iz leta 1958. Vsi ti presežki pa v masi ne pomenijo
velikega zneska (110 milijonov).
Doseženi pa niso bili delež na zveznem prometnem davku, delež pri dohodnini in ostali dohodki. Izpad na teh dohodkih znaša v celoti 163 milijonov.
Dotacija za uravnovešenje proračuna, ki jo je republiški proračun prejemal
od zveze, pa je bila realizirana s 100 %.
B. IZDATKI
Republiški proračun izdatkov je izvršen v višini 10 642 milijonov ali s 100 %
letnega plana. Izvrševanje republiškega proračuna je v letu 1959 potekalo ugodneje kakor v prejšnjih letih, ker je velik del proračunskih dohodkov zavzemala
zvezna dotacija, ki jo je zveza redno nakazovala.
1. Izdatki republiških organov in zavodov
Od skupnih izdatkov republiškega proračuna odpade na izdatke republiških
organov in zavodov 6237 milijonov in sicer na osebne 58 % ter na materialno
42 %.
a) Osebni izdatki so nasproti predvidenemu planu povečani za
9 milijonov. Ta sredstva so bila porabljena za plače 8509 uslužbencev, kar pomeni za 450 uslužbencev več kot v letu 1958.
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V izvršitvi osebnih izdatkov so zajeti tudi honorarji v znesku 261 milijonov
in del novoletnih nagrad uslužbencem.
b) Materialni izdatki so od prvotnega plana nižji za 12 milijonov,
kar je rezultat prihranka pri nekaterih organih za 146 milijonov na eni strani
ter na drugi strani povečanje materialnih izdatkov posameznih organov za 134
milijonov.
Največji prihranek je nastal pri Svetu za zdravstvo LRS na kreditu za
plačilo oskrbnin za duševno bolne v LRS zaradi prenosa plačila teh oskrbnin za
socialne zavarovance od republiškega proračuna na zavod za socialno zavarovanje. Ta prihranek je bil preko republiške proračunske rezerve porabljen za
nepredvidene potrebe.
2. Negospodarske investicije
Po proračunu so bile izvršene v višini 939 milijonov ali 99 0/o od predvidenega plana. Iz teh sredstev se je v glavnem financirala gradnja objektov
republiških ustanov, zgradba Republiškega sveta sindikatov ter investicijsko
vzdrževanje republiških objektov. Na novo so bili pričeti 4 novi objekti gospodarskih fakultet, ostale gradnje pa pomenijo nadaljevanje že v prejšnjem letu
začetih del.
3. Dotacije
Realizacija dotacij po proračunu 1959 je bila naslednja:
UvedcSm
virmanih

Dotacije
Dotacijo
Dotacije
Dotacije

družbenim organizacijam in društvom
finančno samostojnim zavodom . . .
skladom
ljudskim odborom
Skupaj

.

.

.

1 0 Г 0 ПЈа
' \1959
9 59

v 000
NclZkorlSecno

410 300
151537
1132 000
963 000

410 300
151492
1132 000
963 000

45
—_

2 656 837

2 656 792

45

Kakor je razvidno iz prikaza, so bile predvidene dotacije v celoti izkoriščene, za nove nepredvidene potrebe pa je Izvršni svet iz republiške proracuns -e
rezerve odobril še 26 566 tisoč.
4. Obveznosti iz posojil in garancij
V breme kreditov za obveznosti iz posojil in garancij je bilo za anuitete
izplačano 290 milijonov. Razlika v znesku 188 milijonov do celotne potrošnje
na postavki obveznosti iz posojil in garancij je bila porabljena za neporavnane
obveznosti iz prejšnjega leta.
5. Proračunska rezerva
je bila porabljena naslednje:
a) za povečanje izdatkov republiških organov in zavodov 53 milijonov na
podlagi individualnih odobritev Izvršnega svela LR LRS ter
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b) prav tako po odobritvi Izvršnega sveta LS LRS 331 milijonov kot
direktno črpanje iz proračunske rezerve.
Skupna potrošnja proračunske rezerve je znašala torej 384 milijonov, kar
je za 67 milijonov več kakor je znašal predvideni plan. To prekoračenje pa ima
v srnislu navodil Državnega sekretariata za finance FLRJ kritje v neizkoriščenih
kreditih ostalih postavk republiškega proračuna.
6 "/o proračunska rezerva
Pritečena sredstva 6 % proračunske rezerve znašajo 704 milijone. Sredstva
se niso trosila ter so v celoti prenesena na poseben račun Ljudske republiko
Slovenijo.
Stalni rezervni sklad
je izkazoval na dan 1. januarja 1959 saldo 322 tisoč, ki je ob koncu leta
nespremenjen in prenesen kot dohodek v rezervni sklad LRS za leto 1960.
Finančno samostojni zavodi
Republiški finančno samostojni zavodi so v lotu 1959 dosegli 7690 milijonov
dohodkov, kar je 118% v primerjavi s predvidenimi v odobrenih predračunih,
in 6617 milijonov izdatkov, to je 105 0/o v primerjavi s prvotno odobrenimi
predračuni. Ce pa upoštevamo povečanje predračunov izdatkov, ki ga je med
lotom odobril Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, so zavodi glede izdatkov
ostali globalno v mejah odobrenih predračunov.
Skupno izkazuje 52 zavodov 1076 milijonov presežka, 3 zavodi pa 3 milijone
primanjkljaja.
Zavodi so dosegli večje lastne dohodke predvsem zaradi povečanega izkoriščanja svoje zmogljivosti in razširitve svoje dejavnosti.
Z dotacijo iz proračuna, ki je že upoštevana v izkazanih dohodkih, so zavodi
krili 1,4 0/o izdatkov.
Razmerje osebnih proti materialnim izdatkom, ki je prej od leta do leta
naraščalo, je ostalo v letu 1959 na ravni leta 1958, to je 40 :60.
Doseženi presežek se v smislu predpisov deli na:
V 000
Pokritje primanjkljaja iz preteklih let
Sklad obratnih sredstev
Sklad za nadomestitev in dopolnitev
Investicijski sklad
Sklad za nagrade
Prenos na dohodke leta 1960
Stanovanjski sklad
Sklad za zidanje poslovno stavbe
Sklad za raziskovalna dela
Rezervni sklad
Ostali skladi

'.

Skupaj
Izkazani primanjkljaj se prenese v naslednje poslovno leto.

20 561
36 246
311 292
495 057
116 760
11465
46 863
18 00
0
6 200
^ 9^
^ 739
1 076131
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Proračunski skladi
Skladi so v letu 1959 dosegli 3929 milijonov dohodkov in s tem prekoračili
odobreni plan za 348 milijonov, kar predstavlja 10 0/o napram predvidenemu
planu. Po določilu o omejitvah v družbenem planu FLRJ, so skladi v letu 1959
razpolagali s 3004 milijoni sredstev. Pri tem je bila dotacija iz republiškega
proračuna, ki je zajeta v izkazanih dohodkih z zneskom 1132 milijonov realizirana po predvidenem planu.
Največje prekoračenje dohodkov je dosegel Sklad za pospeševanje založništva (za 71 %) zaradi povečanega dotoka dohodkov iz preteklih let in Sklad
za pospeševanje kulturnih dejavnosti (za 253 %), ker je priliv dohodkov v letu
1959 izredno narasel. Ni pa dosegel planiranih dohodkov Sklad za pospeševanje
kmetijstva zaradi izpada prometnega davka od hmelja.
Materialni izdatki so bili preseženi za 160 milijonov kar predstavlja napram
odobrenemu planu 6 % povečanje. To prekoračenje se nanaša predvsem na Vodni
sklad, ki je nastalo zaradi obsežnejših del kot so bila predvidena po planu.
Glede na povečanje dohodkov v letu 1959 so skladi
dosegli
194 milijonov
presežka za prenos v naslednje leto.
Ravno tako se prenesejo v leto 1960 omejitve od
priliva lastnih sredstev, ki znašajo
925 milijonov
tako, da znašajo skupna sredstva za prenos v leto 1960
1119 milijonov
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKK REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za proračun
POROČILO
k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LR Slovenije
za leto 1959
Odbor za proračun Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 15. junija 1960 obravnaval predlog zakona o zaključnem računu in ga v
celoti sprejel.
..
Pri podrobni obravnavi doseženih dohodkov in izvršenih izdatkov je odbor
ugotovil, da je bil proračun za leto 1959 pravilno postavljen in da se je dobro
izvajal. Doseženo je bilo znatno povečanje dohodkov nad izdatki v zn^k;u
554 718 705 dinarjev. Pri obravnavi negospodarskih investicij pa je bil odbor
mnenja, da plan ni bil dobro postavljen, ker so se izvršili tekom leta večji
virmani in so bila sredstva porabljena v druge namene, kot je bilo po planu
predvideno. Zato odbor meni, da bi bilo potrebno te spremembe pojasnili.
Odbor je sprejel predlog zakona brez sprememb in predlaga Republiškemu
zboru, naj ga sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Alojza Libnika.
St. 02-198/1-60.
Ljubljana, dne 15. junija 1960.
Poročevalec:
Predsednik:
A 1 o j z L i b n i k 1. r.
B r a n k o B a b i č 1, r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za proračun
POROČILO
k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LRS
(republiškega proračuna) za leto 1959
Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike
Slovenije je na seji dne 15. junija 19G0 obravnaval predlog zakona o zaključnem
računu o izvršitvi proračuna LRS za leto 1959 in pregled doseženih dohodkov
in izvršenih izdatkov proračuna LRS.
Pri podrobni obravnavi dohodkov in izdatkov po delih in razdelkih je
odbor med drugim razpravljal o precej številnih virmanih med posameznimi
postavkami, o honorarjih, ki so bili med letom zvišani in o vprašanju proračunske discipline in gospodarjenja s sredstvi pri občinskih ljudskih odborih:
odbor je bil tudi mnenja, da se izdatki za isto delo včasih po nepotrebnem
kopičijo tako n. pr. ko po naročilu investitorjev projektantske organizacije izvajajo meritve na terenu, ki jih je že izvršila Geodetska uprava.
Odbor je nato sprejel predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1959 brez sprememb in predlaga
Zboru proizvajalcev, naj ga sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Mencingerja.
St. 02-216/1-60.
Ljubljana, dne 15. junija 1960.
Poročevalec:
F r a n c M e n c i n g e r 1. r.

Predsednik:
M i r k o R e m e c 1.

r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LU Slovenije
za leto 1959
Zakonodajni odbor Republiškega zbora je na seji 2. junija 1960. obravnaval
predlog zakona o zaključnem računu za leto 1959 in sicer samo normativni del.
Odbor k predlogu zakona ni imel pripomb in ga je sprejel v predloženem
besedilu ter predlaga, da ga Republiški zbor sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Božiča.
St. 02-198/2-60.
Ljubjana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:
Lado Božič 1. r.

Predsednik:
dr. Heli Modic 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna LRS
(republiškega proračuna) za leto 1959
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna LRS (republiškega proračuna) za leto 1959.
K predlogu zakona odbor nima pripomb in se z njim v celoti stnnja
predlaga Zboru proizvajalcev, da ga sprejme.
n ™,si-.
T . 4
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Jožeta UmOVSKa.
St. 02-216/2-GO.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:
inž. Jože Drnovšek 1. r.

Predsednik:
Andrej Babmk 1. r.

PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 19з9
Na podlagi 2. točke 40. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in
politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije je sprejela
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zboia in
na seji Zbora proizvajalcev dne 24. junija 1960
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959
I.
Potrjuje se zaključni račun republiškega investicijskega sklada za leto 1959
in sicer:
a) z naslednjim stanjem skupnih dohodkov in izdatkov sklada za omenjeno
leto:
л„ ,.
1. razpoložljiva sredstva v 1. 1959
4 177 285 000 din
2. skupni izdatki
3 389 615 000 din
3. neuporabljena sredstva vključno obresti v znesku
477000 din
788147000 din
b) z naslednjim stanjem bilance na dan 31. XII. 1959:
1. skupna sredstva sklada
17 533 238 000 din
2. uporabljena sredstva
12 696 324 000 din
3. neuporabljena sredstva
4 836 914 000 din
II.
Ta odlok velja od dneva objave v -Uradnem listu LRS«.
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OBRAZLOŽITEV
Jugoslovanska investicijska banka Centrala za LRS je v skladu z navodili
za sestavljanje zaključnih računov družbenih investicijskih skladov (Uradni
list FLRJ, št. 2-29/59) sestavila zaključni račun republiškega investicijskega
sklada ter ga predložila službi družbenega knjigovodstva v pregled.
Posebna komisija službe družbenega knjigovodstva v sestavi Trontelj
Lojzeta ter članov: Božič Cvete, Breskvar Rajkota, Paučnik Adolfa ter Kropar
Janeza, je zaključni račun pregledala in o tem sestavila zapisnik.
I. Stanje investicijskega sklada ob koncu leta 1959
1. Skupna sredstva sklada
v ooo
knjigovodska sredstva sklada, natečena v preteklih letih
skupno
.
T
18 328 301
Odbitne omejitve in prenosi v druge sklade v znesku .
.
3 614 453
Stanje sredstev ob koncu leta
14 713 848
Blokirani priliv v 1. 1959 je znašal ....:..
2 799 607
neizkoriščena sredstva iz garancij iz preteklih let pa .
.
19 783
tako, da so znašala stvarna sredstva sklada 31. XII. 1959 .
17 533 238
kakor so tudi izkazana v zaključnem računu.
2. Plasma sredstev
Za posojila v osnovna in obratna sredstva je bilo uporabljeno skupno .
12 696 324
kot je razvidno iz zapisnika in izkazano v zaključnem računu.
3. Neporabljena sredstva
Glede na gornjo znašajo neporabljena sredstva sklada .
.
4 836 914
v tem:
— neizkoriščena sredstva iz posojil
.
.
.
788 147
— blokirana sredstva:
priliv v 1. 1959
2 799 607
anuitet v 1. 1959
1229 377
— neizkoriščena sredstva garancij ....
19 783
kakor izkazuje tudi zaključni račun.
Z odlokom Izvršnega sveta LS LRS (Uradni list LRS, št. 12-59) so bila
sredstva, namensko določena za kmetijstvo, prenesena na Jugoslovansko kmetijsko banko — podružnico v Ljubljani, tako, da so se v teku leta sredstva
republiškega investicijskega sklada vodila ločeno.
Pregled teh ločenih skladov kaže, da je bilo pri Jugoslovanski kmetijski
banki:
Stanje sredstev ob koncu lota
2 075 790
plasjnan sredstev tekom leta
........
2 125 725
razlika znaša
— 49 935
ker so bili uporabljeni tudi neizkoriščeni depoziti v znesku ^- 56 110
znašajo preveč uporabljena sredstva skupno
....
106 045
kakor jih izkazuje zapisnik o pregledu in zaključni račun.
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Preveč uporabljena sredstva v skladu za kmetijstvo pa so krita z neporabljenimi skupnimi sredstvi republiškega investicijskega sklada.
Iz poročila o gibanju sredstev republiškega investicijskega sklada izhaja,
da je razpolagal republiški investicijski sklad v 1. 1959 s skupno razpoložljivimi
sredstvi v 000 din
v znesku ...
4 177 285
Iz teh sredstev je bilo prvenstveno pokriti:
— obveznosti po tranšah iz 1. 1958 ....
679 405
— posojilo republiškemu proračunu za negospodarske investicije
1412 400
Skupno .
.
.
tako, da je ostalo za odobravanje novih posojil

2 091805
2 085 480

Od tega je bilo v 1. 1959 odobreno posojil
— pri Jugoslovanski investicijski banki
— pri Jugoslovanski kmetijski banki
Skupno .
od česar za transe v 1. 1959 ....

1 610 549
930 991
2 541 540
1 928 444

Potrošnja sredstev
a) Odobrena posojila iz sklada v letu 1959 so
znašala skupno
4 020 249
ter so bila ob koncu leta povprečno izkoriščena
+ 37,5 0/o ali v znesku
b) Poleg gornjega je bilo v teku leta izplačanih
obveznosti sklada iz 1. 1958
c) K potrošnji je prišteti še obračunano bančno
provizijo
5 379
ter izplačila preko računa v znesku
...
1 909
Skupna potrošnja je torej znašala ....
tako, da so znašala neizkoriščena sredstva .
.
Prištevši obresti
Znašajo neizkoriščena sredstva sklada 31. XII.
1959 skupno
kolikor so izkazana tudi v zaključnem računu.

2 954 338
427 989
7 288
3 389 615
787 bTO
^''
^8
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II. Gibanje sredstev republiškega investicijskega sklada
1. Razpoložljiva sredstva v letu 1959
Z določili Zveznega družbenega plana za leto 1959 (Ur. 1. FLRJ, št. 50/58)
o uporabi sredstev družbenih investicijskih skladov v letu 1959, je bilo dovoljeno
uporabiti v letu 1959 neizkoriščena sredstva družbenih investicijskih skladov
iz prejšnjih let.
Na osnovi teh določil je republiški investicijski sklad v letu 1959 razpolagal
z neizkoriščenimi sredstvi iz leta 1958 v znesku din 3 783 060 tisoč. Med letom
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so se neizkoriščena sredstva Republiškega investicijskega sklada povečala za
din 251 300 tisoč za najeto posojilo pri ELES, dalje za din 115 734 tisoč za
najeta posojila pri gospodarskih organizacijah od Kmetijske banke in za ostale
dohodke v znesku din 27 182 tisoč. Celotna sredstva, s katerimi je sklad razpolagal v letu 1959 so znašala tedaj skupaj 4 177 285 tisoč.
Iz razpoložljivih sredstev sklada za koriščenje ....
je bilo v teku leta porabljeno za plačila obveznosti sklada
Za investicijsko potrošnjo v letu 1959 je tedaj ostalo .
.

4 177 285
427 989
3 749 296

2. Dotok sredstev republiškega investicijskega sklada v letu 1959
Družbeni plan LRS je določil, da se v republiški investicijski sklad steka
50 0/o prispevka iz dohodka gospodarskih organizacij. Ostali dohodki sklada
temeljijo na zveznih predpisih, ki se niso spremenili. Dohodki sklada so bili
V 1. 1959 realizirani takole:
— prispevki iz dohodka gospodarskih organizacij
— denarne kazni in obresti
— obresti od posojil v odplačilu
— obresti od posojil v koriščenju
— anuitete po posojilih iz leta 1953
— posojila gospodarskih organizacij
— prejeta sredstva po prevzetih posojilih
Skupni dohodki sklada

.

.

Od gornjih zneskov so bila blokirana sledeča sredstva:
— prispevek iz dohodka gospodarskih organizacij .
.
— denarne kazni in obresti
— obresti od posojil v odplačilu in dosp. obvez .
.
— anuitete po posojilih iz leta 1953
Skupaj blokirana sredstva

.

2 501811
17 905
255 242
41 566
51 831
367 034
968 893
4^204 282

.

2 483
17
246
51
2 799

.

471
905
400
831
607

Priliv teh sredstev se je mesečno blokiral in prenašal na poseben račun.
Ta blokirana sredstva se s 1. januarjem 1960 sprostijo za uporabo v letu 1960.
Plan dohodkov za leto 1959 je bil sicer izdelan in so vsa planska predvidevanja bila tudi realizirana, razen pri prispevku iz dohodka gospodarskih
organizacij, kjer je Zavod za gospodarsko planiranje predvideval dohodek din
2 920 000 tisoč. Kot je razvidno iz zaključnega računa je znašal realizirani
dohodek iz prispevka gospodarskih organizacij din 2 501811 tisoč oziroma
85,67 0/o od planiranega zneska.
Priliv sredstev prispevka iz dohodka gospodarskih organizacij se je v
zadnjih treh letih razvijal takole:
Lelo

Znesek (v 000 din)

Indeks 1957 = 100

1957
1958
1959

2 496 492
2 443 877
2 501811

100,0
97,9
100,2
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Ker je dosežena višina prispevka iz dohodka gospodarskih organizacij
skorajda konstantna iz leta v leto, predvidevamo, da bo tudi v letu 1960 dosežen
približno isti znesek.
3. Anuitete
Odplačevanje anuitet v letu 1959 dolžnikom republiškega investicijskega
sklada ni delalo večjih težav. Za odlog plačila anuitet je bilo vloženih 6 zahtevkov, od katerih je bil rešen samo eden. Plan anuitet je bil presežen za 5,64 "/o,
realizacija pa je znašala z obrestmi vred 1 431 941 tisoč (plan 1 355 366 tisoč).
Ob koncu leta je ostalo neporavnanih anuitet din 108 512 tisoč, kar predstavlja
neke vrste redni zaostanek, ki pa je bil ob koncu marca leta 1960 skoraj v celoti
poravnan.
4. Obveznosti sklada v letu 1959
Ob koncu leta 1958 je imel sklad po posojilih sledeče obveznosti:
— obveznosti po neizkoriščenih tranšah iz 1. 1958
.
.
.
— odobrene transe v letu 1958 za 1959
— posojilo za negospodarske investicije predvidene z družbenim planom LRS
Skupaj

.

.

.

434 129
303 045
1 412 400^
2 149 574

Med letom so se obveznosti iz leta 1958 zaradi stornov in izjav investitorjev,
da ostankov trans ne nameravajo koristiti, spremenile v toliko, da so končno
znašale:
— obveznosti po neizkoriščenih tranšah iz 1. 1958
— odobrene transe v letu 1958 za 1959
— posojilo za negospodarske investicije

.

.

.

414
265
1 412
2 091

152
253
400
805

5. Posojila iz sklada v letu 1959
Tekom leta je bilo iz razpoložljivih sredstev za leto 1959 odobreno:
pri Jugoslovanski investicijski banki:
posojil za osnovna sredstva v znesku
1 552 249
posojil za obratna sredstva v znesku
58 300
Pri Jugoslovanski kmetijski banki
posojil za osnovna sredstva v znesku
Skupaj

.

.

.

Od odobrenih posojil je odpadlo:
na transe za leto 1959
na transe za leto 1960
na transe za leto 1961

930 991
2 541 540
1 928 444
587 649
__25 447

Skupaj

.

.

.

2 541540
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Ob koncu leta je imel republiški investicijski sklad skupno din 4 020 249
tisoč obveznosti iz naslova odobrenih posojil in sicer:
—
—
—
—

obveznosti po neizkoriščenih tranšah iz leta 1958
odobrene transe v letu 1958 za 1959
obveznosti za negospodarske investicije
odobrene transe v letu 1959 za 1959
Skupaj obveznosti

.

.

.

414
265
1 412
1 928

152
253
400
444

.

.

4 020 249

б. Investicijska potrošnja v letu 1959
V okviru odobrenih posojil 4 020 249 tisoč je bilo skupno izkoriščeno
2 954 338 tisoč ali 73,48 0/o. Odobritev in potrošnja kreditov je razvidna iz naslednje tabele:
Gospodarsku pnnoga

Razpoložljiva
sredstva
1959

Industrija
Kmetijstvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo
Turizem ........
Obrt
Stanov, komun, dejavnost .
Kulturno-socialna dejavnost

983 446
859 965
112 150
134 530
218 589
43 910
1182
78 293

Potrošnja
neto

potroSnje
67,00
81,97
48,11

97 589

658 847
704 967
53 950
53 810
120 610
34 745
1119
63 858
46 814

Skupaj gospodarstvo . . .
Negospodarske investicije
Obratna sredstva
....

2 529 654
1 432 295
58 300

1 738 720
1 157 318
58 300

68.73
80,80
100.00

Skupaj

4 020 249

2 954 338

73,48

40,00
55,17
79,12
94,67
81,56
47,97

7. Republiški investicijski sklad v letu 1960
Za obračun neizkoriščenih sredstev sklada je treba k potrošnji din 2954.3
milij. prišteti še obračunano provizijo din 5,4 milij. in din 1,9 milij. za izplačila
preko računa posojil v odplačilo pri Kmetijski banki, tako, da znaša skupna
potrošnja, ki jo bremenila neizkoriščena sredstva sklada za leto 1959 (din 3749.3
milij.) din 2961.6 milij. K razliki neizkoriščenih sredstev za 1. 1959
je treba prišteti .
.
.
.•
787,7
2799,6
blokirani tekoči priliv v letu 1959 .
1229,4
sproščena sredstva odplačil in anuitet .
0,4
razliko pri obračunu interkalarnih obresti
19,8
neizkoriščena sredstva danih garancij .
Skupaj neizkoriščena sredstva sklada znašajo po
leto 1959
4836,9
zaključnem računu

milij.
milij.
milij.
milij.
milij.

din
din
din
din
din

milij. din

■''^
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega
investicijskega sklada za leto 1959

Odbor za gospodarstvo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na
svoji seji dne 22. junija 1960 obravnaval predlog odloka o potrditvi zaključnega
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959. Pri tem je ugotovil, da
so bila sredstva sklada trošena v skladu z namenom sklada in v skladu z investicijsko politiko, ki jo je odredil družbeni plan gospodarskega razvoja LR Slovenije za leto 1959.
Glede na to predlaga odbor Republiškemu zboru, da predlog odloka sprejme
v predloženi obliki.
Za svojega poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Mirana Cvenka.
St. 02-199/2-GO.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

MiranCvenkl. r.

FrancLeskošekl. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za gospodarstvo
POROČILO
k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega
investicijskega sklada za leto 1959
Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na
seji dne 21. in 23. junija 1960 obravnaval predlog odloka o potrditvi zaključnega
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959 in ga soglasno in brez
sprememb sprejel.
Odbor za gospodarstvo je že na seji dne 14. junija 1960 skupaj z odborom
za gospodarstvo Republiškega zbora obravnaval investicijsko politiko v naši
republiki, ko je razpravljal o poročilu o delu Jugoslovanske investicijske banke,
centrale za LR Slovenijo. Odbor je ugotovil, da sredstva republiškega investicijskega sklada predstavljajo le manjši odstotek vseh vloženih sredstev za investicije, v obsegu danih sredstev pa skuša republiški investicijski sklad izvrševati
funkcijo, ki mu pripada.
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Odbor za gospodarstvo predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka
o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959
sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Štefana Pavšiča.
St. 02-217/1-60.
Ljubjana, dne 23. junija 1960.
Poročevalec:
S t e f a n P a v š i č 1. r.

Predsednik:
J o ž e G e r b e c 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega
investicijskega sklada za leto 1959
Zakonodajni odbor je na seji dne 21. junija 1960 obravnaval predlog odloka
in ga sprejel brez sprememb.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog odloka.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Lada Božiča.
St. 02-199/1-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Lado Božič I. r,

dr. H c 1 i M o d i c 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega
investicijskega sklada za leto 1959
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog odloka o potrditvi zaključnega računa
republiškega investicijskega sklada za leto 1959.
K obravnavanemu predlogu odloka odbor ni imel pripomb in se z njim v
celoti strinja ter predlaga Zboru proizvajalcev, da ga sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Jožeta Drnovška.
St. 02-217/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:
inž. JožeDrnovšekl. r,

Predsednik:
AndrejBabnikl. r.
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ODLOKA

o spremembi predračuna Sklada za vodno gospodarstvo LUS za leto 1960
Na podlagi 117. člena zakona o proračunih o financiranju samostojnih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 52-847/59) in 11. člena zakona o proračunu Ljudske
republike Slovenije (republiškemu proračunu) za leto 1960 (Uradni list LRS.
št. 2-4/60) je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 24. junija 1960 sprejela naslednji
ODLOK
V predračunu Vodnega sklada Ljudske republike Slovenije za leto 1960 se:
1. zvišajo dohodki na partiji 3 — vegetativne gradnje — za znesek 11 000 000
dinarjev;
2. zvišajo izdatki na partiji 6 — vegetativne gradnje — za znesek 11 000 000
dinarjev;
OBRAZLOŽITEV
Po podatkih Uprave za vodno gospodarstvo LRS je bil plan dohodkov
(13 000 000 din) in izdatkov (10 000 000 din) glede vegetativnih gradenj Za leto
1960 izpolnjen že do konca aprila 1960. Topolovi nasadi na vodnih zemljiščih
so namreč mnogo bolj okuženi s topolovim rakom, kot se je računalo. Zato je
bilo potrebno razširiti in pospešiti sanitarno sečnjo ter gojitvena in varstvena
dela na vodnih zemljiščih.
Do konca aprila 1960 je bilo na vodnih zemljiščih posekano že 3000 m*
topolovine. Nastale goljave je bilo potrebno takoj zasaditi, da se zemljišča očuvajo pred škodljivim delovanjem vode. S sadikami hitrorastočih listavcev in
vrbovimi potaknjenci je bilo posajeno 150 ha vodnih zemljišč. Poleg tega pa
je bilo na 120 ha izvedeno čiščenje in zažiganje vejevja in odpadkov okužene
topolovine. Situacija zahteva, da se nujno nadaljuje s sanitarno sečnjo ter gojitvenimi in varstvenimi deli. Povečani izdatki za ta dela se bodo krili z večjimi
dohodki iz sanitarne sečnje in ne bodo obremenjevali proračuna.
Predlagamo, da se odobri sprememba predračuna Sklada za vodno gospodarstvo LRS z zvišanjem dohodkov na partiji 3 za 11 000 000 din in izdatkov na
partiji 6 za vegetativne gradnje za isti znesek.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za proračun
POROČILO
k predlogu odloka o spremembi predračuna Sklada za vodno
gospodarstvo LRS za leto 1960
Odbor za proračun Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji
seji dne 15. junija 1960 razpravljal o predlogu odloka in se strinjal s predlaganim zvišanjem dohodkov in izdatkov pri vodnem skladu.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog odloka.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Štefko Lorbek.
St. 02-200/1-60,
Ljubljana, dne 16. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

inž. Štefka Lorbek 1. r.

Branko Babic 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Odbor za proračun
POROČILO
k predlogu odloka o spremembi predračuna Sklada za vodno
gospodarstvo LUS za leto 1060
Odbor za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije je na seji dne 15. junija 1960 obravnaval predlog odloka o sprejnembi predračuna Sklada za vodno gospodarstvo LRS za leto 1960.
Odbor je obravnaval predlog odloka v načelu in v podrobnostih in ga brez
sprememb soglasno sprejel. Sprememba dohodkov in izdatkov tega sklada je
namreč potrebna glede na to, da je nujno treba nadaljevati s sanitarno sečnjo
ter z gojitvenimi in varstvenimi deli.
Odbor za proračun predlaga, da Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS
predlog odloka o povečanju dohodkov in izdatkov vodnega sklada LRS za leto
1960 sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca Franca Mencingerja.
St. 02-218/1-60.
Ljubljana, dne 15. junija 1960.
Predsednik:

Poročevalec:
Franc Mencinger 1.

r.

Mirko Remec 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o spremembi predračuna Sklada za vodno
gospodarstvo LRS za leto 19G0
Zakonodajni odbor je obravnaval na seji dne 21. junija 1960 predlog odloka
in sprejel naslednjo spremembe:
Za besedo -odlok« naj se doda še besedilo -o spremembi« predračuna
Vodnega sklada LR Slovenije za leto 1960«.
Pred sedanje besedilo naj se postavi I. (rimska I.) .
Na koncu besedila naj se doda II. točka z naslednjim besedilom: »Ta odlok
velja od dneva objave v Uradnem listu LRS«.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog odloka z navedenimi
spremembami.
Za poročevalca jo odbor določil ljudskega poslanca Lada Božiča.
St. 02-200/2-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

Lado Božič 1. r.

dr. Heli Modic 1. r.

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZBOR PROIZVAJALCEV
Zakonodajni odbor
POROČILO
k predlogu odloka o spremembi predračuna Sklada za vodno
gospodarstvo LRS za leto 1960
Zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je na seji
dne 21. junija 1960 obravnaval predlog odloka o spremembi proračuna vodnega
sklada Ljudske republike Slovenijo za leto 1960.
Odbor se strinja z dopolnitvami, katere je predlagal zakonodajni odbor
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, in sicer:
Za besedo »odlok« naj se doda še besedilo »o spremembi predračuna vodnega sklada LR Slovenije za leto 1960«.
Pred sedanje besedilo naj se postavi I. (rimska L).
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Na koncu besedila naj se doda II. točka z naslednjim besedilom: »Ta odlok
velja od dneva objave v Uradnem listu LRS«.
Zakonodajni odbor predlaga Zboru proizvajalcev, da predlog odloka s predloženimi dopolnitvami zakonodajnega odbora Republiškega zbora sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Jožeta Drnovška.
St. 02-218/2-60.
Ljubljana, dne 21. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

inž. J o ž e D r n o v š e k 1. r.

A n d r e j B a b n i k 1. r.

PREDLOG SKLEPA
o izvolitvi članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih izvoli
Ljudska skupščina LRS
Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega zakona o temeljih družbene
in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi
s tretjim odstavkom 88. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list FLRJ, št.
15-162/57) in I. točke odloka o določitvi števila članov sveta Odvetniške zbornice
Slovenije (Uradni list LRS, št. 25-122/57) so bili na seji Republiškega zbora
Ljudske skupščine LRS dne 24. junija 1960 za člane sveta Odvetniške zbornice
Slovenije
izvoljeni:
Adolf Arigler, sekretar organizacijskega sekretariata CK ZKS;
Mirko Hočevar, pomočnik sekretarja v Sekretariatu IS za splošne
gospodarske zadeve;
Marjan Jenko, predsednik mestnega sveta Ljubljana;
Riko Jerman, predsednik okrajnega ljudskega odbora Celje;
Milan Peroci, šef kabineta v Izvršnem svetu Ljudske skupščine LRS:
dr. Boris P u c, podsekretar v Državnem sekretariatu za blagovni promet
LRS;
dr. Maks Snuderl, zvezni ljudski poslanec, univerzitetni profesor.

OBRAZLOŽITEV
Julija 1960 poteče triletna mandatna doba članom sveta Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih je izvolila Ljudska skupščina LRS na zasedanju dne
12. julija 1957.
Zato je potrebno, da izvoli Ljudska skupščina LRS v smislu 86. in 88. člena
zakona o odvetništvu (Uradni list FLRJ, št. 15/57) ter I. točke odloka Ljudske
skupščine LRS o določitvi števila članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije
(Uradni list LRS, št. 25/57) v svet odvetniške zbornice sedem članov izmed
pravnikov in javnih delavcev.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
Odbor za organizacijo oblasti
in upravo
POROČILO
k sklepu o izvolitvi članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije,
ki jih izvoli Ljudska skupščina LRS
Odbor za organizacijo oblasti in upravo je na svoji seji 20. junija 1960
obravnaval predlog Izvršnega sveta za izvolitev članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije, ki naj jih na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o odvetništvu izvoli Ljudska skupščina LRS.
Odbor se je v celoti strinjal s predlaganimi člani, ker je mnenja, da bodo
lahko uspešno prispevali k delu sveta Odvetniške zbornice, ki ima preko svojih
članov dolžnost prispevati k pravni pomoči državljanom, organizacijam in zavodom ter krepiti odvetništvo.
Odbor za organizacijo oblasti in upravo predlaga Republiškemu zboru, da
izvoli člane sveta Odvetniške zbornice Slovenije in sprejme sklep o njihovi
izvolitvi v besedilu, kot je bilo predloženo Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS.
Odbor je za poročevalca določil Staneta Vrhovca.
St. 02-207/1-60.
Ljubljana, dne 20. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

S t a n e V r h o v e c 1. r.

M i 1 a n A p i h 1. r.

PREDLOG SKLEPA
o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov okrožnih sodišč
ter sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
Na podlagi 49., 55. in 77. člena Zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št.
30/54) in na podlagi 30. člena Zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list FLRJ,
št. 31/54) so bili na skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije dne 23. junija 1960
I. razrešeni:
Niko Belopavlovič kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani;
Anton Razpotnik kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani;
Stanko Holy kot sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani;
Boris Sartori kot predsednik Okrožnega sodišča v Novi Gorici;
Zivko Z e b e c kot sodnik Okrožnega sodišča v Novem jnestu.
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II. izvoljeni:
za predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici:
Zivko Zobec kot sodnik Okrožnega sodišča v Novem mestu.
za sodnike Okrožnega sodišča v Ljubljani:
Stojan Baje, odvetnik v Ljubljani,
Jolanka K u h a r-Me v ž e 1 j, namestnik Okrožnega javnega tožilca v
Ljubljani.
Janez L u kač, sodnik Okrajnega sodišča v Ljubljani,
Janez Šinkovec, sodnik Okrajnega sodišča v Radovljici;
za sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti:
Vendel Matuš, sodnik Okrajnega sodišča v Murski Soboti;
za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru:
dr. Vladimir Dintinjana, načelnik Tajništva za zdravstvo in socialno
politiko pri Okrajnem ljudskem odboru v Kopru.
OBRAZLOŽITEV
Niko B e 1 o p a v 1 o v i č je zaprosil za razrešitev funkcije sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, ker se namerava zaposliti v odvetniški pisarni Direkcije Jugoslovanskih železnic za Slovenijo v Ljubljani.
Anton R a z p o t n i k je zaprosil za razrešitev funkcije sodnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani, ker se namerava zaposliti v odvetniški pisarni Direkcije
Jugoslovanskih železnic za Slovenijo v Ljubljani.
Stanko H o 1 y je zaprosil za razrešitev funkcije sodnika Okrožnega sodišča
v Ljubljani, ker se namerava zaposliti v odvetništvu.
Boris Sar t ori je zaprosil za razrešitev funkcije predsednika Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, ker se namerava zaposliti izven pravosodnega resora v
javni službi.
Zivko Zobec, sodnik Okrožnega sodišča v Novem mestu je privolil, da
se razreši sedanje funkcije, ker kandidira za predsednika Okrožnega sodišča
v Novi Gorici.
Za razrešitev navedenih sodnikov in predsednika so podani zakoniti pogoji
po 78. členu Zakona o sodiščih.
1. Okrožno sodišče v Novi Gorici ima sistemiziranih 6 sodniških mest, od
katerih je zasedenih 5. Predsednik tega sodišča je zaprosil za razrešitev, ker se
namerava zaposliti izven pravosodnega resora v javni službi. Nujno jo zato.
da se pri tem sodišču izvoli predsednik.
Okrožno sodišče v Ljubljani ima sistemiziranih 30 sodniških mest, od
katerih je eno že dalj časa nezasedeno, tri mesta pa se sproščajo z razrešitvijo
tov. Nika Belopavloviča, Antona Razpotnika in Stanka Holya. Zaradi zagotovitve normalnega dela sodišča je potrebno takoj zasesti vsa štiri prosta mesta.
Pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti je bil 15. januarja 1960 razrešen en
sodnik in je potrebno na njegovo mesto izvoliti novega sodnika, da bo lahko
sodišče v redu poslovalo.
Okrožno gospodarsko sodišče v Kopna ima sistemiziranih 6 sodniških mest.
od katerih so zasedena le štiri. V krajšem času bo še eno mesto izpraznjeno

Priloge

^

zaradi razrešitve sodnika po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino. Za zagotovitev normalnega dela sodišča je potrebno zasesti vsaj eno prosto mesto.
2. O predlaganih kandidatih navajaino sledeče podatke:
Zivko Zobec je rojen 16. novembra 1926 v Novem mestu. Pravno fakulteto je dovršil leta 1949 v Ljubljani. Po končanih študijih je dne 30 maja 1949
nastopil službo kot nižji pravni referent-pripravnik pri Okrožnem sodišču V
Ljubljani. Od 20. septembra 1949 do 12. oktobra 1950 je bil pri Javnem tožilstvu,
nakar je odšel na odslužitev kadrovskega roka. Junija 1951 je nastopil službo
pri Okrožnem sodišču Novo mesto, decembra leta 1951 napravil strokovni izpit
ter bil nato premeščen k Okrajnemu sodišču v Metliko, kjer je bil dne
2. februarja 1952 izvoljen za sodnika okrajnega sodišča, 9. februarja 1956 za
predsednika okrajnega sodišča Videm-Krško, nato pa 25. aprila 1957 za sodnika
Okrožnega sodišča v Novem mestu, kjer se še danes nahaja.
Zivko Zobec je bil že kot študent med najbolj nadarjenimi in marljivimi
študenti na ljubljanski Pravni fakulteti.
Pri javnem tožilstvu in na sodišču se je izkazal kot zelo dober in ekspcditiven delavec, ki ga odlikuje poleg solidnega strokovnega znanja še sposobnost
obravnavati razna pravna vprašanja v skladu s tendencami družbenega razvoja.
Razen tega ima zelo dobre organizcijske sposobnosti, zato bo lahko z uspehom
opravljal predsedniške posle.
Je član ZKS od februarja 1950 ter v političnem kot tudi strokovnem
pogledu vsestransko agilen na vseh področjih.
Po 46. in 55. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za
predsednika okrožnega sodišča.
■ Stojan Baje je rojen 10. novembra 1924 v Ljubljani. Na Pravni fakulteti
v Ljubljani je diplomiral januarja 1952. Strokovni sodniški izpit je opravil
3. aprila 1958.
.
V bivši Jugoslaviji je bil levičarsko usmerjen zato se je v NOB vključi
takoj v začetku ter bil že junija 1941 sprejet v SKOJ. Zaradi aktivnega de a
je bil aretiran januarja 1942 ter interniran v Italiji, kjer se je nahajal d<)
italijanske kapitulacije septembra 1943. Takoj nato je odšel v partizane, kjer
je bil borec-politkomisar čete oz. bataljona XIX. SNOOB Srečka Kosovela.
Aprila 1945 je bil sprejet v UDV, pri kateri je ves čas vršil odgovornejše funkcije ter je bil kot aktivni oficir-major preveden v rezervo novembra 1952. Na o
je bil zaposlen pri Državnem sekretariatu za notranje zadeve LRS do 31. maja
1953, ko je bil izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. Na lastno
prošnjo je bil razrešen te funkcije dne 20. februarja 1959 in imenovan za sefa
kabineta v Administraciji Izvršnega sveta, od 1. decembra 1959 pa je odvetnik
v Ljubljani.
.
Imenovani ima nad 8 let pravne prakse in je poznan kot odličen in pei'sPektiven pravnik, ki izpolnjuje vse zakonite pogoje po 46. členu Zakona o sodišči
za sodnika okrožnega sodišča.
Jolanka K u h a r-M e v ž e 1 j je rojena 22. marca 1923 v Markišavcih.
okraj Murska Sobota. Gimnazijo je obiskovala v Murski Soboti in maturirala
1. 1942. Na pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala 23. decembra 1949. Dve
leti kasneje je opravila strokovni izpit za nižjega pravnega referenta.
Takoj po diplomi je nastopila službo pripravnika pri Javnem tožilstvu
ljubljanske oblasti. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu je bila imenovana
1. aprila 1952 za referenta pri Okrožnem javnem tožilstvu v Ljubljani, 5. de-
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cembra 1953 za pomočnika Okrajnega javnega tožilca v Ljubljani, 29. februarja
1956 pa za namestnika Okrožnega javnega tožilca v Ljubljani, kjer se Se nahaja
Je član ZKS.
Med okupacijo je živela v Prekmurju. 2e leta 1941 se je vključila v narodno
osvobodilno gibanje in aktivno sodelovala kot obveščevalka vse do maja 1942,
ko so bile grupe OF razbite. V 1. 1943 se je ponovno povezala z OF in po.magala
pri organiziranju odbora OF v Pomurju do konca vojne. Med vojno je bila od
1. 1942 do 1945 zaposlena kot administrator pri občinskem odboru Petrovci. Po
osvoboditvi je bila organizacijski sekretar Okrajnega odbora OF v Murski
Soboti do odhoda na Univerzo v februarju 1946.
Imenovana ima nad 10 let pravne prakse in je poznana kot odlična pravnica
dobrih političnih in strokovnih kvalitet, zato izpolnjuje vse pogoje 46. člena
Zakona o sodiščih za funkcijo sodnika okrožnega sodišča.
Janez L u k a č je rojen 9. septembra 1931 na Savi. Zaradi vojne je začel
obiskovati gimnazijo šele po osvoboditvi in maturiral leta 1953. Pravo je študiral
na Pravni fakulteti v Ljubljani in diplomiral 27. februarja 1958.
Njegov oče je bil aktivni udeleženec NOB. Tudi Janez Lukač je že kot
12 letni pionir začel sodelovati z NOB in ima zato čas od septembra 1943 do
osvoboditve dvojno priznan v čas za napredovanje. Deloval je kot kurir in
zbiralec orožja in je zaradi poškodbe očesa 40 0/o invalid.
Po osvoboditvi je nekaj časa obiskoval gimnazijo. Zaradi smrti staršev je
moral študij prekiniti in se je zaposlil pri Državnem sekretariatu za notranje
zadeve LRS. Gimnazijo in kasneje pravo je doštudiral kot izreden študent. Od
oktobra 1957 dalje je prejemal štipendijo sklada Borisa Kidriča.
Ves čas od leta 1943 dalje je aktivno deloval v pionirski, SKOJ-evski, mladinski in partijski organizaciji. Udeležil se je 3 mladinskih delovnih akcij.' Član
ZKS jo od leta 1948.
Čeprav ima razmeroma kratko prakso pri sodišču, se je glede na 10-letno
pravno prakso pri Državnem sekretariatu za notranje zadeve, razvil v enega
najboljših sodnikov pri okrajnem sodišču v Ljubljani. Ves čas službovanja je
izkazoval veliko storilnost, prav tako pa tudi kvaliteto dela. Sodniški izpit bo
opravil jeseni 1960.
Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika
okrožnega sodišča.
Janez Šinkovec je rojen 12. avgusta 1928 v Ljubljani. Na Pravni
fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1956. Sodniški izpit bo opravil
junija 1960.
Med okupacijo je v Ljubljani sodeloval v mladinskem gibanju od maja 1943
dalje. V začetku aprila 1945 je bil aretiran in zaprt do osvoboditve. Po osvoboditvi je vstopil v KNOJ, kjer je bil do februarja 1946 sekretar SKOJ-a in kulturno-prosvetni referent bataljona. Po demobilizaciji je nadaljeval s študijem na
gimnaziji ter bil predsednik šolskega odbora LMS in sekretar biroja SKOJ-a.
Leta 1947 je bil poslan na delo v UDV za Slovenijo, kjer je bil sekretar SKOJ-a
UDV za Slovenijo. V letu 1949 je bil izvoljen za člana MK KPS. Septembra 1950
je bil na lastno prošnjo razrešen službe pri UDV zaradi nadaljevanja študija.
Na univerzi je aktivno deloval v organizaciji Zveze študentov in ZKS.
Po diplomi je bil od 14. avgusta 1956 do 28. decembra 1956 sodniški pripravnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, nato je bil izvoljen za sodnika
Okrajnega sodišča v Radovljici, kjer se še nahaja.
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V svoji večletni sodni praksi si je pridobil solidno pravno znanje. Je eden
najbolj delavnih in kvalitetnih sodnikov in je ves čas službovanja izkazoval
veliko storilnost in kvaliteto dela.
Po 46. členu Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika
okrožnega sodišča.
Vendel M a t u š je rojen 8. februarja 1932 v Selu, okraj Murska Sobota.
Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral 18. junija 1956. Strokovni izpit
je opravil 27. aprila 1960. Po diplomi je bil zaposlen kot referent pri OLO
Murska Sobota do 28. septembra 1956, ko mu je služba prenehala zaradi vpoklica
na odslužitev vojaškega roka. Po vrnitvi iz JLA je bil sodniški pripravnik pri
Okrožnem sodišču v Mariboru do 9. maja 1958, nakar je bil izvoljen za sodnika
Okrajnega sodišča v Murski Soboti, kjer se še nahaja.
Kot dijak se je udeležil dveh mladinskih delovnih akcij, kot študent na
fakulteti pa se je udejstvoval v organizaciji Zveze študentov. Je član ZKS.
Matuš je, čeravno ima le krajšo sodno prakso, eden najbolj delovnih in
kvalitetnih sodnikov na področju Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Delal je
na vseh oddelkih in ves čas izkazoval nadpovprečno storilnost in kvaliteto dela.
Ker je požrtvovalen in natančen ter ima smisel za načelnost in organizacijo
dela, bo lahko z uspehom opravljal dolžnost sodnika okrožnega sodišča.
Po 46. člen Zakona o sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje za sodnika
okrožnega sodišča.
Dr. Vladimir Dintinjana je rojen 3. aprila 1915 v Trstu. Gimnazijo
je obiskoval v Ljubljani in leta 1934 maturiral. Pravno fakulteto je dovršil
leta 1939 v Ljubljani. Po promociji leta 1940 je nastopil brezplačno sodno prakso
pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je bil do začetka vojne, ko je zaradi
prihoda okupatorjev sodno prakso zapustil. Med vojno ni bil zaposlen, preživljal
se je s priložnostnim zaslužkom. Po osvoboditvi je bil poslan na delo v PNOO
v Trst, kjer je bil do 15. septembra 1945, ko je bil na lastno prošnjo premeščen
k Zavodu za socialno zavarovanje v Koper, nato pa 1, februarja 1954 po službeni
potrebi dodeljen Okrajnemu ljudskemu odboru v Kopru. V letu 1955 je bil
imenovan za načelnika Tajništva za zdravstvo in socialno politiko pri OLAJ
Koper, kjer se še nahaja.
Med okupacijo je od leta 1941 sodeloval v NOB v Ljubljani ter delal v
terenski organizaciji pri zbiranju raznega materiala in razpečevanju literature.
Septembra 1944 je bil mobiliziran v delovno organizacijo »Todt«, od koder je
marca 1945 pobegnil in živel ilegalno v Ljubljani do osvoboditve. Ni član ZKS.
V svoji 20 letni pravni praksi je pridobil obširno znanje civilnega in upravnega prava in je poznan kot odličen pravnik dobrih političnih in strokovnih
kvalitet, zato bo lahko z uspehom opravljal dolžnost sodnika okrožnega gospodarskega sodišča.
Po 27. členu Zakona o gospodarskih sodiščih izpolnjuje vse zakonite pogoje
za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča, ne bi pa mogel več ostati sodnik.
če v enem letu po izvolitvi ne bo opravil sodniškega ali odvetniškega izpita.
3. Predsednik Vrhovnega sodišča LRS je glede kandidatov za predsednika
Okrožnega sodišča v Novi Gorici in za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani
in Murski Soboti, dal pozitivno mnenje. Enako mnenje je dal tudi predsednik
Višjega gospodarskega sodišča LRS glede sodnika Okrožnega gospodarskega
sodišča v Kopru. Komisije za volitve pri okrajnih ljudskih odborih so dale glede
vseh kandidatov pozitivno mnenje.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Odbor za volitve
POROČILO
k predlogu sklepa o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika
in sodnikov okrožnih sodišč ter sodnika okrožnega gospodarskega sodišča
Odbor za volitve Ljudske skupščine LRS je na 12. seji dne 22. junija 1960
obravnaval predlog sklepa o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov
okrožnih sodišč ter sodnika okrožnega gospodarskega sodišča; po podrobni
obravnavi posameznih kandidatov je predlog sklepa sprejel v celoti brez
sprememb.
Po predlogu naj se razrešijo Niko Belopavlovič, Anton Razpotnik, in Stanko
Holy kot sodniki Okrožnega sodišča v Ljubljani, Boris Sartori kot predsednik
Okrožnega sodišča v Novi Gorici in Zivko Zobec kot sodnik Okrožnega sodišča
v Novem mestu. Obrazložene podatke za navedene tovariše so ljudski poslanci
že prejeli in so za njihovo razrešitev podani pogoji po 78. členu zakona o
sodiščih.
Nadalje naj se po predlogu izvolijo za predsednika Okrožnega sodišča v
Novi Gorici Zivko Zobec, do zdaj sodnik Okrožnega sodišča v Novem mestu,
za sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Stojan Baje, odvetnik v Ljubljani.
Jolanda Kuhar-Mevždj, namestnik okrožnega javnega tožilca v Ljubljani, Janez
Lukač, sodnik Okrajnega sodišča v Ljubljani in Janez Šinkovec, sodnik Okrajnega sodišča v Radovljici, za sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Vendel
Matuš, do zdaj sodnik Okrajnega sodišča v Murski Soboti in za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru dr. Vladimir Dintinjana, načelnik tajništva
za zdravstvo in socialno politiko pri Okrajnem ljudskem odboru v Kopru. Tudi
za te kandidate so ljudski poslanci podatke že prejeli.
Predlagani kandidati izpolnjujejo vse po 46. členu zakona o sodiščih oziroma
po 27. členu zakona o gospodarskih sodiščih predpisane pogoje za izvolitev ter
so dale zanje pritrditev pristojne komisije za volitve in imenovanja okrajnih
ljudskih odborov, kakor tudi predsednik Vrhovnega sodišča LRS oziroma predsednik Višjega gospodarskega sodišča LRS. Za vse predlagane kandidate so tudi
na razpolago sistemizirana sodniška mesta.
Odbor za volitve predlaga Ljudski skupščini LRS, da predlog sklepa o
izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov okrožnih sodišč ter sodnika
okrožnega gospodarskega sodišča, sprejme.
Za poročevalca je odbor določil ljudskega poslanca inž. Vilmo Pirkovič.
St. 02-222/1-60.
Ljubljana, dne 22. junija 1960.
Poročevalec:

Predsednik:

inž. V i 1 m a P i r k o v i č 1. r.

T i n e R e m š k a r 1. r.
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LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Mi ha Marinko
Podpredsednika:
Dr. HeliModic

StaneKavčič
Tajnik:
Dr. Miha Potočnik

ODBORI IN KOMISIJE
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO
Franc Leskošek, predsednik
Miha Berčič, podpredsednik
Julij Beltram, tajnik
Štefan Antalič
MilanApih
Angela Boštjančič
Inž. JožeDrnovšek
Stane Dolenc
MaksDimnik
Slava Faletič
Davorin Ferligoj
RudolfGanziti
Riko Jerman

Inž. Ivo Klemenčič
ToneKropušek
Inž. Štefka Lorbek
FrancNaglič
Inž. Boris Pipan
MirkoRemec
Jože Slavič
Peter Tojnazin
Viktor Zupančič

ODBOR ZA VLOGE IN PRITOŽBE
Jože KI a d i v ar i predsednik
Mica Marinko, tajnik
Franc Fale
Dr. Sonja Kukovec
RudolfGanziti
StankoRebernik
Albin Jensterlc
ADMINISTRATIVNI ODBOR
Ivan Novak, predsednik
Jože Klad i var, tajnik
LeopoldMaček

JakobZen
Mirko Remec

•
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ODBOR ZA VOLITVE
Tine Remškar, predsednik
Andrej Babnik, tajnik
Ivan Alt

Ivan Zmahar
Inž. Vilma Pir kovic

KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV
Lojze Piškur, predsednik
Karel Lutar, tajnik
IvanGorjup
AlbertJakopič
Ivan Kovač
Ciril Knez

PavelMrak
Dr. Miha Potočnik
Inž. Pavlo Zaucer*

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE
Tomo Brejc, predsednik
Anton Peternelj, tajnik
Milan Apih
Davorin Ferligoj
Ivan Horvat

Mirko Rovšček
Marija Zupančič

REPUBLIŠKI ZBOR
Predsednik:
Inž. Pavle Zaucer
Podpredsednik:
Mihaela Dermastia
Zapisnikarji:
Drago Šelige r

Stane Sotlar

Slavica Zirkelbach

• Izvoljen namesto dr. Marijana Dermastie na 15. skupni seji RZ in ZP, dne
23. junija 19C0.
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ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Franc Leskošek, predsednik
France Popit, podpredsednik
Inž. Ivo Klemen čič, tajnik
Miran Cvenk
RudiCačinovič
Mihaela Dermastia
DavorinFerligoj
MatevžHace
AlbertJakopič
Ivo Janžekovič
Slavko Jež

Svctko Kobal
FrancKralJ
Tine Lah
Jože Mar olt
Lojzka Stropnik
JožeTramšek
Edo Zorko
Viktor Zupan čič

ODBOR ZA ORGANIZACIJO OBLASTI IN UPRAVO
Milan A p i h . predsednik
Franc Pir kovic, podpredsednik
Inž. Pepca Perovšek, tajnik

Franc Bera

Vlado Jurančič

StankoBrečko
NerinoGobbo
AlfonzGrmek
IvanHercog
RikoJerman

KolomanKorpič
Cvetka Vodopivec
MartinKošir
StaneSotlar
StaneVrhovec

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO
France Perovšek, predsednik
Lojze Piškur, podpredsednik
Franc Suštešič, tajnik
Marija Aljančič
MaksDimnik
Štefan Gy5fi
FrancKimovec
IvanKrajnčič
ToneKropušek

Ivan Potrč
StaneRavljen
MaksValc
JanezVipotnik*
MiloVižintin
JelkaVrhovšek

Izvoljen na 14. seji Republiškega zbora dne 23. junija 1960.
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO
Mira Svetina, predsednik
Dr. Ivan Kopač, podpredsednik
France Krese, tajnik
Tomo Brejc
Dr. Draga Cernelč
Jože Globačnik
Albin Jensterle
Ivan Kovač
Albin Kuret
Janko Rudolf*

Vinka Simonič
Poldka Skrbiš
Franc Sebjanič
Dr. Ruža Segedin
Karel Sterban
Anton Vrhovšek
Martin Zakonjšek

ODBOR ZA PRORAČUN
Branko Babic, predsednik
Jakob Zen, podpredsednik
Franc Skok, tajnik
Adolf Cernec
Marija Le var
Alojz Ribnik
Inž. Štefka Lorbek

Stane Nunčič
Ivan Rančigaj
Jože Slavič
Jože Vonta

ZAKONODAJNI ODBOR
Dr. H e 1 i M o d i c , predsednik
Dr. Miha Potočnik, podpredsednik
Dr. Sonja Kukovec, tajnik
Franc Belšak
Lado Božič
Vera Kolarič
Stane Nunčič

Lado Oblak
Aleksander Pirher
Franc Treven
Marija Zupančič

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR
Mihaela Dermastia, predsednik
Humbert Gačnik, tajnik
Milan Frančeškin
Marinka Ribičič
France Kimovec
♦ Izvoljen na 14. seji Republiškega zbora dne 23. junija 19(i0.
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ZBOR PROIZVAJALCEV
Predsednik:
Lojze Ocepek
Podpredsednik:
Miha Berčič
Zapisnikarji:
IvanVidenič

MaraFras

FrancPerše

ODBORI ZBORA PROIZVAJALCEV
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Jože Gerbec, predsednik
Herman Slami č, podpredsednik
Stane Pele, tajnik
Ivan Avsec
Tončka Banovec
Henrik Cigoj
Jože Jerman
Inž. DesankaKozič
IvanKnez
JožeKnez

Štefan Pavšič
Janez Petrovič
Inž. Boris Pipan
Anton Seljak
JožeUlčar
IvanVičič
MarijaVild

ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE
Ivan Gorjup, predsednik
Tone Hafner, podpredsednik
Nada Božič, tajnik
ViktorGrča
Franjo Jeraj
Marko Klemenčič
IvanKovač
.

Anton Mar tinšek
Milan Ogris
Tine Ravnika r
ErnestTramšek

ODBOR ZA VPRAŠANJA DELA IN SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Jože Bergant. predsednik
Stane Dolenc, podpredsednik
Stanko Kuntu, tajnik
StefanAntalič
Angela Boštjančič
Stanislav Brovinsky
Karel Grm
SlavkoKobal
25'

DanaKošak
Miro Posega
Jože Segula
Pavel Zerovnik
IvanZmahar

31)8

zbor proizvajalcev
ODBOR ZA PRORAČUN
Mirko Remec, predsednik
Anton Pire. podpredsednik
Ivanka Kukovec. tajnik
IvanKrofl
Franc Mencinger

StaneRebernik
Peter Tomazin

ZAKONODAJNI ODBOR
Andrej Babnik, predsednik
Inž. Jože Drnovšek, podpredsednik
Janko Lukan,
tajnik
ElicaDolenc
Bojan Leskov ar

JanezLesjak
Franc Naglic

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR
Stane Škof, predsednik
Pepca Jež, tajnik
Milka Jovan

AntonSihur
Peter Plevel
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POSLANCI
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Republiški zbor
Aljančič Marija
Alt Ivan
Apih Milan
Avbelj Viktor
Babic Branko
Belšak Franc
Beltram Julij
Bera Franc
Bole Tone
Božič Lado
Brcčko Stanko
Brejc Tomo
Cvenk Miran
Cačinovič Rudi
Cernec Adolf
Cernelč dr. Draga
Dermastia dr. Marijan
Dermastia Mihaela
Dimnik Maks
Fajfar Tone
Ferligoj Davorin
Frančeškin Milan
Gačnik Hujnbert
Globačnik Jože
Gobbo Nerino
Goršič Milko
Grmek Alfonz
Gy6fi Štefan
Hace Matevž
Hercog Ivan
Horvat Ivan
Ingolič Jože
Jakopič Albert
Janžekovič Ivo
Jensterle Albin
Jerman Riko
Jež Slavko
Jurančič Vlado
Kimovec France
Kladivar Jože
Klemenčič inž. Ivo
Knez Ciril
Kobal Svetko

Kocijančič Boris
Kolarič Vera
Kopač dr. Ivan
Korpič Koloman
Košir Martin
Košmelj Miran
Kotnik inž. Viktor
Kovačič Ivan
Kraigher Boris
Krajnčič Ivan
Kralj Franc
Krese Franc
Krivic Ada
Kropušek Tone
Kukovec dr. Sonja
Kuret Albin
Lah Tine
Leskošek Franc
Levar Marija
Libnik Alojz
Lorbek inž. Štefka
Lutar Karel
Maček Ivan
Maček Leopold
Majhen Vlado
Maležič Matija
Marinko Mica
Marinko Miha
Marolt Jože
Modic dr. Heli
Nunčič Stane
Oblak Lado
Perovšek France
Perovšek inž. Pepca
Peternelj Anton
Pirher Aleksander
Pirkovič Franc
Pirkovič inž. Vilma
Piškur Lojze
Polak Bojan
Popit France
Potočnik dr. Miha
Potrč Ivan

Rančigaj Ivan
Ravljen Stane
Regent Ivan
Remškar Tine
Ribičič Marinka
Ribičič Mitja
Rudolf Janko
Seliger Drago
Simonič Vinka
Skok Franc
Skrbiš Poldka
Slavič Jože
Sotlar Stane
Stropnik Lojzka
Svetina Mira
Sebjanič Franc
Segedin dr. Ruža
Šilih Niko
Sterban Karel
Sušteršič Franc
Tomšič Vida
Tramšek Jože
Treven Franc
Vale Maks
Vilfan dr. Joža
Vipotnik Janez
Vižintin Milo
Vodopivec Cvetka
Vonta Jože
Vrabič Olga
Vrhovec Stane
Vrhovšek Anton
Vrhovšek Jelka
Zakonjšek Martin
Zirkelbach Slavica
Zlatnar Mirko
Zorko Edo
Zorko Peter
Zupančič Beno
Zupančič Marija
Zupančič Viktor
Zaucer inž. Pavle
Zen Jakob
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Zbor proizvajalcev
Antalič Štefan
Avsec Ivan
Babnik Andrej
Banovec Tončka
Berčič Miha
Bergant Jože
Bevk Francka
Boštjančič Angela
Božič Nada
Bračun Jože •
Brovm.sky Stanislav
Cigoj Henrik
Dolenc Elica
Dolenc Stane
Drnovšek inž. Jože
Fale Franc
Faletič Slava
Fele Stane
Fras Mara
Ganziti Rudolf
Gerbec Jože
Gorjup Ivan
Grča Viktor
Grm Karel
Hafner Tone
Jeraj Franjo

Jerman Jože
Jež Pepca
Jovan Milka
Kavčič Stane
Klemenčič Marko
Knez Ivan
Knez Jože
Kobal Slavko
Košak Dana
Kovač Ivan
Kozič inž. Desanka
Krofi Ivan
Kukovec Ivanka
Kuntu Stanko
Lesjak Janez
Leskovar Bojan
Lorger Mirko
Lukan Janko
Martinšek Anton
Mencinger Franc
Mrak Pavel
Naglic Franc
Novak Ivan
Ocepek Lojze
Ogris Milan

Pavšič Štefan
Perše Franc
Petrovič Janez
Pintarič Viktor
Pipan inž. Boris
Pire Anton
Plevel Peter
Posega Miro
Ravnikar Tine
Rebernik Stanko
Remec Mirko
Rovšček Mirko
Seljak Anton
Sihur Anton
Slamič Herman
Segula Jože
Škof Stane
Tomazin Peter
Tramšek Ernest
Ulčar Jože
Vičič Ivan
Videnič Ivan
Vild Marija
Zerovnik Pavel
Zmahar Ivan

POSLANCI IZVOLJENI V ZVEZNO LJUDSKO SKUPŠČINO
Viktor Avbelj, dr. Marijan Dermastia, Tone Fajfar, Boris Kraigher, Franc
Leskošek. Ivan Maček, Vlado Majhen, Miha Marinko, Vida Tomšič, Olga Vrabič.
IZVRSNI SVET
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Boris Kraigher
Podpredsednika:
Viktor Avbelj

dr. Joža Vilfan
Sekretar:
Peter Zorko
Člani:

Tone Bole, dr. Marijan Dermastia, Tone Fajfar, Milko Goršič, Jože Ingolič,
Boris Kocijančič, Miran Košmelj, inž. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vlado Majhen,
Matija Maležič, Bojan Polak, Mitja Ribičič, Niko Šilih, Vida Tomšič.
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VRHOVNO SODIŠČE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Vladimir Krivic
Člani:
dr. Vilko Androjna, Jože Baričevič, Stanislava Brezar*, Jože Cerne, dr. Viktor
Damjan, Albin Dobrajc, Matej Dolničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, dr. Albin
Juhart, Karel Kim, Jože Kobal, Karel Košenina, Henrik Kužnik, Karel Mejak.
Silverij Pakiž, Alojz Peric, Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože
Segedin. Alojz Smid, Albin Torelli, Martin Zalik.
VIŠJE GOSPODARSKO SODlSCE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Jernej Stante
Člani:
dr. Ivan Dougan. Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle,
dr. Franjo Omladič, Franc Spendal. dr. Anton Vidic.
* Izvoljena na 14. skupni seji RZ in ZP, dne 18. maja 1960.
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Republiški zbor
13. seja — 17. in 18. maja 1960
Pred dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.

Odsotnost ljudskih poslancev
Čitanje in odobritev zapisnika 12. seje
Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
Določitev dnevnega reda

3

3

3
3

Dnevni red:
1. Obravnava poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi s produktivnostjo dela
2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za napredek
živinorejske proizvodnje

4

^

Govorniki :
Poročevalec Miran Cvenk
Poročevalec Stane Vrhovec .
Poročevalec Franc Belšak
Jože Ingolič
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•*
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3. Obravnava in sklepanje o predlogu zokona o hidromelioracijskih
sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov

B

Govorniki :
Poročevalec Miran Cvenk
Poročevalec inž. Pepca Perovšek
Poročevalec Franc Belšak

•

9

9
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4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter o
ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča

10

Govorniki :
Poročevalec Jože Marolt
Poročevalec inž. Pepca Perovšek
Poročevalec Franc Belšak

, .
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5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč
pri arondaciji
10
Govornika :
Poročevalec Jože Marolt
Poročevalce Franc Belšak

10
10

6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o novi določitvi krajevnih
območij nekaterih okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji . .

10

Govornika :
Poročevalec Stane Vrhovec
Poročevalec Franc Trcven

10
10

7. Poročilo odbora za prosveto in kulturo o priporočilu za nadaljno
reformo visokošolskega študija na fakultetah Univerze v Ljubljani

11

Govornika :
Poročevalec Tone Kropušek
Poročevalec Tine Lah
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14. seja — 23. in 24. junija 1960
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost ljudskih poslancev
2. Čitanje in odobritev zapisnika 13. seje
3. Določitev dnevnega reda

19
19
19

Dnevni red:
1. Volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev Republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS

20

Govornik:
Predlagatelj Tine Remškar

20

2. Volitev člana odbora za prosveto in kulturo ter člana odbora za zdravstvo in socialno politiko
21
Govornik:
Predlagatelj Jakob 2en
3. Obravnava poročila o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja
do 30. aprila 1960

21

21

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o presnovanju nekaterih
fakultet Univerze v Ljubljani
22
II

Govorniki :
Poročevalec Franc Sušteršič
Poročevalec Vera Kolarič
dr. Joža Vilfan

22
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5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Visoki šoli za telesno
kulturo

26

Govorniki :
Poročevalec Stane Ravljen
Poi-očevalec Riko Jerman
Poročevalec Stane Nunčič
Vlado Majhen

26
26
26
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(i. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji agronomski šoli
v Mariboru
' •
•

29

Govorniki :
Poročevalec Stane Ravljen
Poročevalec Lado Jurančič
Poročevalec Lado Oblak
Ivan Potrč
Davorin Ferligoj

29
29

29
29

31

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji stomatološki šoli
v Mariboru
»• •

•"

Govorniki :
Poročevalec
Poročevalec
Poročevalec
Poročevalec

Stane
Jože
Franc
Lado

33

Ravljen
Globačnik
Bera
Oblak

33
33
34

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji pravni šoli V
Mariboru

34

Govorniki:
Poročevalec Stane Ravljen
Poročevalec Nerino Gobbo
Poročevalec Lado Oblak

^
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9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Višji pomorski šoli V
Piranu

34

Govorniki :
Poročevalec Stane Ravljen
Poročevalec Stane Vrhovec
Poročevalec Lado Oblak
.
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34
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10. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu LR Slovenije za
pospeševanje kulturnih dejavnosti

3

^

35

III

Govorniki :
Poročevalce Ivan Potrč .
Poročevalec Jože Marolt
Poročevalec Martin Košir
Poročevalec Franc Bclšak
Boris Kocjančič
11, Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudske republike
Slovenije za pospeševanje založništva

35
35
35
35
35

38

Govorniki :
Poročevalec Ivan Potrč
Poročevalec Jožo Marolt
Poročevalec Stane Brečko
Poročevalec Franc Treven
Boris Kocijančič
12. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu
o izvršitvi proračuna LRS (republiškega proračuna) za leto 1959

38
38
38
38
38

41

Govorniki :
Poročevalec Alojz Libnik
Poročevalec Lado Božič
Matija Maležič
13. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959

41
41
41

45

Govorniki :
Poročevalec Miran Cvenk
Poročevalec Lado Božič
Matija Maležič
14. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi predračuna
vodnega sklada LR Slovenije za leto 1960

45
45
45

47

Govorn i ka :
Poročevalec inž. Štefka Lorbek
Poročevalec Lado Božič
15. Izvolitev članov sveta Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih izvoli
Ljudska skupščina LRS

47
47

47

Govornik:
Poročevalec Stane Vrhovcc
IG. Sklepanje o letnem odmoru

IV

47
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Zbor proizvajalcev
13. seja — 17. in 18. maja 19G0
Pred dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

49
Odsotnost ljudskih poslancev
49
Čitanje in odobritev zapisnika 12. seje .
.
.
•
49
Sporočila pred določitvijo dnevnega reda .
.
.
•
49
Določitev dnevnoga reda
50
Ustno vprašanje ljudskega poslanca Rudolfa Ganzitija
Pojasnilo predstavnika Izvršnega sveta Toneta Bolela glede odgovora
na stavljeno vprašanje
^0

Dnevni red:
1. Obravnava poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih
dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju
v zvezi s produktivnostjo dela
2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za napredek
živinorejske proizvodnje

51

Govorniki :
Poročevalec Ivan Avsec
Poročevalec Bojan Leskovar
Matija Maležič
Štefan Antalič

51

-

jlj
Ц;
56
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3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o hidromelioracijskih
sistemih in o izkoriščanju kmetijskih zemljišč na območju hidromelioracijskih sistemov
Govornika:
Poročevalec Ivan Avsec
Poročevalec Bojan Leskovar
4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o osnovnih načrtih ter
o okonomsko-tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega
zemljišča

58

Govornika:
Poročevalec Henrik Cigoj
Poročevalec Bojan Leskovar
5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi odstotka zemljišč
pri arondaciji

58

58

Govornika:
Poročevalec Henrik Cigoj
Poročevalec Bojan Leskovar

58
58

14. seja — 23. in 24. junija 1960
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost ljudskih poslancev
2. Čitanje in odobritev zapisnika 13. seje
3. Določitev dnevnega reda

59
59
59

Dnevni red:
1. Volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS
60
Govornik:
Predlagatelj Andrej Babnik

CO

2. Obravnava poročila o gibanju gospodarstva v Ljudski republiki Sloveniji
v razdobju od 1. januarja do 30. aprila 1960
61
3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skladu Ljudsko republike
Slovenijo za pospeševanje kulturnih dejavnosti
61
Govorniki :
Poročevalec Jože Knez
Poročevalec Elica Dolenc
Boris Kocijančič

gl
61
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4. Obravnava in sklepanje o prcdloRu zakona o skladu Ljudske republike
Slovenije za pospeševanje založništva
64
Govorniki:
Poročevalec Jože Knez
Poročevalec Elica Dolenc
Boris Kocijančič

64
64
64

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Ljudske republike Slovenije (republiškega proračuna)
za leto 1959
■
67
Govorniki :
Poročevalec Franc Mencinger
Poročevalec inž. Jože Drnovšek
Janko Deklcva

67
67
67

6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959

70

Govorniki :
Poročevalec Anton Seljak
Poročevalec inž. Jože Drnovšek
Milan Kristan
VI
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70
70
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7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi predračuna
Sklada za vodno gospodarstvo LRS za leto 1960

72

Govornika :
Poročevalec Franc Mencinger
Poročevalec inž. Jože Drnovšek

72
72

8. Sklepanje o letnem odmoru

73

SKUPNE SEJE
Republiškega zbora in zbora proizvajalcev
14. seja - 17. in 18. maja 1960
Pred dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.

Čitanje in odobritev zapisnika 13. seje
Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
Določitev dnevnega reda
Odgovor predstavnikov Izvršnega sveta na vprašanja ljudskih poslancev
Tineta Remškarja in Vladimirja Logarja

74
W
7-1
74

Govorniki :
Bojan Polak
Tine RcmSkar
Niko Šilih
Vladimir Logar

74
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78
78

80

Dnevni red:
1. Obravnava poročila o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju v zvezi s produktivnostjo dela ter obravnava in sklepanje
o predlogu resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah

80

Govorniki :
Poročevalec Jože Gerbec
Poročevalec Janko Lukan
Miran Košmelj
Jože Bergant
Vinko Hafner
Ivan Kovač
Alojz Koder
Ivo Janžekovič
Nerino Gobbo
Ivanka Kukovec
Jaze Vonta
Janko Lukan
Nada Božič
Štefan Pavšič
Pepca Jež
Maks Dimnik
Jože Marolt
Ivan Krajnčič
Anton Seljak

80
80
"O

86

88

91
93
9
2
97

100

I"2
10 5
'
10
7
08
I
109
П2
H5
II8
120

VII

Francka Bevk
Ivan Zmahar .
Jože Slavič .
Maks Vale .
Ivan Videnič .
Mirko Rovščok
Franc Sebjanič
Dr. Joža Vilfan
Stane Kavčii .
Jože Ingolič .
Jože Gerbec .

122
123
123
123
129
130
134
135
138
143
140

2. Volitve in razrešitve sodnikov

147

Govornik:
Poročevalec Ivan Alt

147

15. seja — 23. junija 1960
Pred dnevnim redom:
1. Čitanje in odobritev zapisnika 14. seje
2. Določitev dnevnega reda
3. Odgovor predstavnika Izvršnega sveta na vprašanje ljudskega poslanca
Rudolfa Ganzitija

148
148
148

Govornika;
Jože Ingolič
Rudolf Ganziti

148
149

Dnevni red:
1. Obravnava poročila o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja
do 30. aprila 1960
150
Govorniki :
Poročevalec Viktor Zupančič
Poročevalec Tončka Banovce
Tono Bole
Inž. Ivo Klcmenčič
Riko Jerman
Tine Lah
Mirko Remec
2. Volitve in razrešitve sodnikov

150,

15°
15°
169
158
I62
I«53
107
170

Govornik :
Poročevalec inž. Vilma Pirkovič
3. Volitve člana komisije za razlago zakonov

170
170

Govornik:
Predlagatelj Mirko Zlatnar

Vili

170

PRILOGE
1. Poročilo o uvajanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah in o strokovnem izobraževanju
v zvezi s produktivnostjo dela
Dodatek k III. poglavju poročila

171
199

2. Predlog
osebnih
Poročilo
Poročilo

204
209
215

resolucije o razvijanju vzpodbudnih oblik razdeljevanja
dohodkov v gospodarskih organizacijah
odbora za gospodarstvo RZ in ZP
zakonodajnega odbora RZ in ZP

3. Predlog zakona o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje .
Obrazložitev
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

216
218
220
221
222
222
223

, Predlog zakona o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov
Obrazložitev
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

223
233
236
237
238
238
239

Predlog odloka o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča
Obrazložitev
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ .
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

240
241
242
243
243
244
245

(i. Predlog odloka o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji
Obrazložitev
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

245
24«
247
247
248
248

Predlog odloka o novi določitvi krajevnih območij nekaterih okrajnih
sodišč v Ljudski republiki Sloveniji
ObrazJožitev
...
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
■
•
•
Poročilo zakonodajnega odbora RZ

249
249
251
252

Predlog sklepa o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča ter o izvolitvi
sodnika Vrhovnega sodišča LRS in sodnikov okrožnih sodišč .
Obrazložitev
...
Poročilo odbora za volitve

252
253
255

9. Poročilo o gibanju gospodarstva v razdobju od 1. januarja do 30.
aprila 1960
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP

256
288
291

10. Predlog zakona o preosnovanju nekaterih lakultet Univerze v Ljubljani
Obrazložitev
...
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ .
.
Poročilo zakonodajnega odbora RZ

29:!
293
294
295

IX

11. Predlog zakona o Visoki šoli za telesno kulturo
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
12. Predlog zakona o Višji agronomski šoli v Mariboru .
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
:
13. Predlog zakona o Višji stomatološki šoli v Mariboru
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za zdravstvo in socialno politiko RZ
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ

X

296
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S07
^01!
ЗО^
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310
315
317
318
319
320
325
327
327
328
329

14. Predlog zakona o Višji pravni šoli v Mariboru
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ

329
335
336
33G
337

15. Predlog zakona o Višji pomorski šoli v Piranu
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ

338
343
344
345
346

16. Predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih
dejavnosti
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

346
348
349
350
350
351
351
352

17. Predlog zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje založništva
Obrazložitev
Poročilo odbora za prosveto in kulturo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
.
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

352
354
355
356
356
357
357
358

18. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Ljudske
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1959 ....
Obrazložitev
Poročilo odbora za proračun RZ
Poročilo odbora za proračun ZP
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
;
.
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

358
360
363
364
364
365

19. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1959
Obrazložitev
Poročilo odbora za gospodarstvo RZ
Poročilo odbora za gospodarstvo ZP
Poročilo zakonodajnega odbora RZ
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

365
366
371
371
372
372

20. Predlog odloka o spremembi prcdraeimn Sklada za vodno gospodarstvo
LRS za leto 1960
Obrazložitev
Poročilo odbora za proračun RZ
Poročilo odbora za proračun ZP
Poročilo zakonodajnega odbora RZ .
.
.
. _
Poročilo zakonodajnega odbora ZP

373
373
374
374
375
375

21. Predlog sklepa o izvolitvi članov Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih
izvoli Ljudska skupščina LRS
Obrazložitev
.
.
. '
.
Poročilo odbora za organizacijo oblasti in upravo RZ

37(i
376
377

22. Predlog sklepa o izvolitvi oziroma razrešitvi predsednika in sodnikov
okrožnih sodišč ter sodnika okrožnega gospodarskega sodišča .
Obrazložitev
.
.
Poročilo odbora za volitve

377
378
302

23. Ljudska skupščina LRS
Odbori in komisije

383
383

24. Republiški zbor
Odbori

384
385

25. Zbor proizvajalcev
Odbori

387
387

26. Poslanci Ljudske skupščine LRS
Poslanci izvoljeni v Zvezno Ljudsko skupščino

38S
390

27. Izvršni svet Ljudske skupščine LRS

390

28. Vrhovno sodišče LRS

391

29. Višje gospodarsko sodišče LRS

391

30. Seznam govornikov

302
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