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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

(37, SEJA) 

(25. SEPTEMBRA 1984) 

Predsedoval: dr. Ciril  Ribičič ,  predsednik Družbenopolitičnega 
zbora 

Začetek seje ob 9.o5 uri. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič:  Predlagam, da začnemo 37. 
sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na seji je navzočih 33 delegatov. Opravičili pa so se naslednji delegati: 
Vinko Hafner, Nuša Kerševan, Alojz Kikec, Ivan Kramer, Jože Marolt, Silvano 
Sau, Ivanka Vrhovčak, Robert Černe in Lojze Portuna. 

Predlagam, da dnevni red današnje seje, ki ste ga prejeli s sklicem, raz- 
širimo z osnutkom odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in 
okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o. 

0 razlogih za razrešitev z omenjenim osnutkom odloka sem vas obvestil 
pisno 7. septembra 1984. Želi o predlagani razširitvi kdo razpravljati? (Ne.) 
Ugotavljam, da ne in predlagam, da zbor z glasovanjem odloči, ali bo dnevni 
red razširil z omenjenim osnutkom odloka. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! Je kdo proti? (Ne.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno razširili dnevni red seje z osnutkom odloka 
o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politi- 
ke Jugoslavije za obdobje 1986-199o. 

Izvršni svet predlaga, da preložimo obravnavo dveh točk dnevnega reda in 
sicer osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 
in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih voj- 
ne. 

Kratko ustno obrazložitev tega predloga bo podal tovariš Stane Kotnik, 
član Izvršnega sveta. 

Stane Kotnik:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi sklepov skupščin- 
skih zborov z dne 2o.6.1984 pripravil dopolnitve k obrazložitvi osnutka zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, v katerih je naka- 
zal usmeritve in rešitve glede vprašanj, ki so bila postavljena ob obravnavi 
osnutka zakona in so se nanašala predvsem na upoštevanje 3o % osebne invalid- 
nine in na določbe o ukinitvi denarne pomoči pri nakupu motornega vozila. 

V razpravi, ki je sledila, je od teh vprašanj ostalo nerazčiščeno vpraša- 
nje ukinitve denarne pomoči pri nakupu motornega vozila. Delovna telesa Skup- 
ščine so se načelno večinoma strinjala s takšno rešitvijo, vendar so nekatera 
to ukinitev pogojevala z zagotovitvijo ugodnejših kreditnih pogojev za nakup 
motornega vozila. 

Predlagatelj glede zagotavljanja ugodnejših kreditnih pogojev še nadalje 
sodeluje z Ljubljansko banko, vendar v danem času ni bilo mogoče ugotoviti 
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vseh možnosti za take olajšave. Zaradi tega Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga, da se obravnava osnutka o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaških invalidih z današnje seje zbora odloži. 

Glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih inva- 
lidih vojne pa naslednje. 

Ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne v zborih Skupščine SR Slovenije 2o.6.1984 je bil sprejet sklep 
o podaljšanju razprave. Izvršnemu svetu je bilo naloženo, da prouči in se opre- 
deli do predlogov Zveze društev civilnih invalidov vojne, in sicer glede zviša- 
nja dodatka za postrežbo in tujo pomoč za naj tež je invalide prve skupine in 
glede določitve različne višine civilne invalidnine invalidom prve in druge 
skupine v ustreznem razmerju do vojaških invalidov. 

V nadaljevanju razprave k osnutku zakona so bila glede obeh predlogov 
Zveze društev civilnih invalidov vojne izražena različna stališča, ki nekatera 
podpirajo te predloge, druga pa se strinjajo z rešitvami, predvidenimi v dopol- 
nitvi k obrazložitvi. 

V nekaterih delovnih telesih Skupščine so bile izražene zahteve, naj se 
predlagatelju naloži, da ponovno prouči in seznani zbore s čim natančnejšimi 
izračuni finančnih učinkov sprejetja predlogov in se do predlogov ponovno 
opredeli do zasedanja zborov. Različnost stališč in odstopanja od usmeritev, 
ki so bile podlaga za zakonske spremembe, predvsem pa pomembno povečanje sred- 
stev za realizacijo obeh predlogov, po mnenju Izvršnega sveta zahtevajo teme- 
Ijitejšo razpravo, zaradi česar predlagamo, da se razprava podaljša in skle- 
panje o osnutku zakona odloži. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa, tovariš Kotnik. 
Želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) 

Menim, da je preložitev smiselna, ker s tem pridobimo več časa za uskla- 
jevanje in razreševanje problemov že v fazi osnutka. Naša usmeritev je, da že- 
limo čim bolj razčistiti in poenotiti stališča že v predhodnih in ne samo v 
zadnji fazi postopka za sprejem zakonov. 0 tem odločamo v okviru dnevnega re- 
da. 

Zato predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnikov 35. in 36. seje zbora, 

2. pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih or- 
ganizacij , 

3. predlog smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-199o 
leta, 

4. osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in 
okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o, 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja, 

6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona.o javnem pravobra- 
nilstvu in 

7. volitve in imenovanja. 

Predlaga kdo še kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ugotavljam, da ne in predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo dnevni red za današnjo sejo soglasno sprejeli. 
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Prehajamo nal. točko dnevnega reda, to je na odo- 
britev zapisnikov 35. in 36. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev osnutkov zapisnikov teh 
dveh sej? (Ne.)Ugotavljam, da ne in predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da odobrimo oba zapisnika, naj prosim dvigne roko! {Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor potrdil zapisnika obeh sej. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so pobude, 
predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij. 

Želi kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje ali dati kakšen drug 
predlog? (Ne.) Ugotavljam, da ne in s tem sklepamo tudi 2. točko dnevnega re- 
da. 

Prehajamo na  5.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja, glede na to, da imamo k predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o Javnem pravobranilstvu vložen amandma tovariša Kotarja. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, obrav- 
navali pa so ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, Zakonodajno- 
pravna komisija in Komisija za družbeno nadzorstvo. 

Danes smo prejeli stališča Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Želijo besedo predstavniki delovnih teles, in sicer Odbora za družbeno- 
politični sistem, Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za družbeno nadzor- 
stvo? (Ne.) 

Uvod k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja bo podala tovarišica Kristina Kobal, članica 
Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje in upravo. 

Kristina  Kobal:  Tovarišice in tovariši delegati! Spremembe 
in dopolnitve zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja so bile v pre- 
teklih dveh letih, to je v času priprave in sprejemanja predloga za izdajo 
zakona in zakonskega osnutka, predmet temeljitih razprav in intenzivnega soo- 
čanja različnih stališč. 

Rezultat teh razprav je doseženo soglasje glede vseh vprašanj, ki se na- 
našajo na obseg funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja, na način 
njenega izvajanja in na nosilce. Dogovorjene rešitve so po mnenju Izvršnega 
sveta v celoti zadete v predlogu zakona. Spremembe in dopolnitve, ki so pred- 
lagane, bodo prispevale k nadaljnjemu utrjevanju položaja in vloge družbenega 
pravobranilca samoupravljanja v našem družbenopolitičnem sistemu, pa tudi odpr- 
le možnosti za krepitev njegovega vpliva v praksi, oblikovanja in varstva samo- 
upravnih razmer ter družbene lastnine. 

Glede na dosedanjo obravnavo predloga zakona se želim dotakniti vpraša- 
nja lo. člena. Po mnenju Izvršnega sveta predlagana rešitev, to je tako ime- 
novano soglasje Izvršnega sveta ustrezne  družbenopolitične skupnosti k aktu 
družbenega pravobranilca samoupravljanja o notranji organizaciji ter sistemi- 
zaciji del in nalog, ne posega v ustavno opredelitev položaja družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja kot samostojnega organa družbene skupnosti, ker se na- 
naša le na delavce, ki jih ima družbeni pravobranilec samoupravljanja za oprav- 
ljanje strokovnih, administrativnih, finančnih in tehničnih opravil, ne pa 
tudi na nosilce funkcij pri tem organu. 

Predlagana določba nalaga torej izvršnemu svetu, v skladu z njegovo odgo- 
vornostjo za stanje, spremljanje kadrovskih in drugih pogojev za učinkovito iz- 
vajanje funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja. 
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Izvršni svet te svoje funkcije vsekakor ne more izvrševati, ne da bi 
upošteval programske usmeritve za delo družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja, ki so bile sprejete oziroma usklajene v skupščini družbenopolitične 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter konkretnega obsega in vsebine 
nalog, ki iz programske usmeritve izhajajo. 

Kolikor bi tu prišlo do nesoglasja med njim in izvršnim svetom,  ima 
družbeni pravobranilec samoupravljanja že po splošnih sistemskih opredelitvah 
razmerja med skupščino družbenopolitične skupnosti in izvršnim svetom možnost, 
da se obrne na skupščino, ki bo na njegovo pobudo sprejela ustrezne usmeritve 
za odločanje izvršnega sveta. Zato za primer nesoglasja med družbenim pravobra- 
nilcem samoupravljanja in izvršnim svetom glede obravnavanega vprašanja v zako- 
nu nismo predlagali pristojnosti skupščine, da daje soglasje, če ga ne da iz- 
vršni svet. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta predlagam, da 
predlog zakona z obrazložitvijo in rešitvijo, ki je bila podana, sprejmete. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, kot ga je predložil Izvršni 
svet, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 

Prehajamo na  6.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Javnem pravobranilstvu. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet, obravnavali pa so ga Odbor za 
družbenopolitični sistem našega zbora, Zakonodajno-pravna komisija. Komisija 
za družbeno nadzorstvo in Komisija za pravosodje. 

Prejeli smo stališča Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL. 

Uvodno besedo k temu zakonu bo podala tovarišica Kristina Kobal, članica 
Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje in upravo. Prosim. 

Kristina  Kobal:  Tovarišice in tovariši delegati! Številna 
vprašanja pri sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona o javnem pravobranil- 
stvu so bila v široki družbenopolitični in delegatski razpravi razrešena, ta- 
ko da je imel Izvršni svet pri končnem oblikovanju sprememb in dopolnitev 
vsaj ob bistvenih rešitvah dokaj jasne usmeritve. 

S spremembami in dopolnitvami zakona se položaj in vloga javnih pravobra- 
nilcev kot zakonitih zastopnikov družbenopolitičnih skupnosti ter nekaterih 
drugih subjektov glede njihovih premoženjskih pravic in koristi ter kot varuha 
sredstev družbene lastnine v določenih primerih pravnega prometa nepremičnin 
v našem družbenopolitičnem sistemu ne spreminja, ampak v bistvu le nekoliko 
natančneje opredeljuje, hkrati pa se položaj nosilcev funkcij in delavcev v 
delovnih skupnostih ter organov prilagaja ustavnim spremembam in sistemskim 
opredelitvam glede državne uprave. 

Sedanja obravnava predloga zakona se je osredotočila na vprašanje sprejem- 
ljivosti lo. člena, to je ponovna uvedba možnosti, da bi lahko javni pravobra- 
nilec po pooblastilu zastopal samoupravne interesne skupnosti v nekaterih druž- 
benih dejavnostih in organizacije združenega dela, ki imajo v njih položaj iz- 
vajalca. 

Izvršni svet se je pri oblikovanju predlagane rešitve zavedal, da le-ta 
nekoliko odstopa od sistemskih opredelitev, vendar je menil, da je rešitev 
potrebno predlagati, ker jo glede na stanje pravne pomoči narekujejo praktične 
potrebe. V naši republiki je še vedno 12 občin, v katerih ni nobene samostojne 
organizacijske oblike pomoči in tudi na območju nekaterih drugih pravna pomoč 
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še ni razvita v tolikšnem obsegu, da bi lahko pokrivala potrebe vseh delavcev 
oziroma organizacij združenega dela. 

Praviloma v teh primerih tudi strokovne službe nimajo kadrov, ki bi bili 
sposobni za zastopanje teh subjektov pred rednimi sodišči v sporih iz premože- 
njsko-pravnih zadev. Takšnih zadev je bilo pred prenehanjem zakonske možnosti 
za zastopanje pred javnim pravobranilcem, to je pred 31.12.1981, na leto okoli 
l.Boo do 2.3oo v vsej Sloveniji. Po navedenem datumu niso imeli vsi subjekti 
možnosti zagotoviti si v teh zadevah pravne pomoči odvetnikov-posameznikov, 
ker pri primerih spornih zadev manjših vrednosti le-ti niso imeli ekonomskega 
interesa prevzemati zastopstvo. 

Izvršni svet je zato menil, da je potrebno v predhodnem obdobju, dokler 
v razvoju pravne pomoči v smeri nadaljnjega podružbljanja na posameznih območ- 
jih ne bodo doseženi ustrezni rezultati, obnoviti zakonsko možnost za zastopa- 
nje nekaterih družbeno-pravnih subjektov s področja družbenih dejavnosti po 
javnih pravobranilcih. To zastopanje po oceni Izvršnega sveta ne bi moglo nega- 
tivno vplivati na razvoj pravne pomoči, saj gre za sorazmerno ozko področje 
dajanja pravne pomoči, potrebe delavcev,delovnih ljudi in občanov po pravni 
pomoči pa so močneje poudarjene na nekaterih drugih področjih, še posebej na 
področju urejanja in varstva samoupravnih razmer in pravic. 

Zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da to v razpravi obravnavate in 
predlog zakona sprejmete. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Želijo besedo 
poročevalci delovnih teles? (Ne.) Želi besedo poročevalec našega odbora za 
družbenopolitični sistem tovariš Kotar? (Da.) 

Marjan  Kotar:  Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi 
289. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam amandma k predlogu 
zakona o spremembah in,dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu, in sicer, 
da se lo. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranil- 
stvu črta. 

Razlogi, zakaj vlagam amandma po 289. členu in ne v predvidenem lo-dnevnem 
roku, so v tem, da so v okviru delovnih teles Skupščine in v okviru Republiške 
konference Socialistične zveze Slovenije še v zadnjih dneh pred sejo današnje- 
ga zbora trajale seje in se tudi nadaljevale. Oblikovala so se stališča ter 
usmeritve za naš zbor in še včeraj smo na seji Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije obravnavali problematiko lo. člena predlaganega zakona. Na tej 
seji smo podprli vsebinske razloge,zaradi katerih je Svet za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu RK SZDL nasprotoval vsebini lo. člena predlaganega zako- 
na. 

lo. člen predloga zakona o Javnem pravobranilstvu je potrebno črtati iz 
razlogov, ki jih je navedel v svojih stališčih Svet za družbenopolitični si- 
stem in ste jih prejeli v gradivu za sejo zbora. Ta stališča so tudi stališča 
našega Odbora za družbenopolitični sistem in Komisije za pravosodje Skupščine 
SR Slovenije. 

Gre za to, da predlagana rešitev v lo. členu predloga zakona ni sistemska, 
ker na eni strani ne zagotavlja enakopravnosti uporabnikov in izvajalcev v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, po drugi strani pa bi lahko takšna rešitev nega- 
tivno vplivala na uresničevanje zakona o pravni pomoči. 

S predlagano rešitvijo bi na področju samoupravnega interesnega organizi- 
ranja ponovno vzpostavili skrbniški odnos države tistim interesnim skupnostim, 
ki so v lo. členu predloga navedene. To področje pa je področje, kjer se odno- 
si oblikujejo na podlagi enakopravnega samoupravnega urejanja interesov uporab- 
nikov in izvajalcev in je to področje podružbljanja, ker imajo nad uporabo sred- 
stev, oblikovanih v samoupravnih interesnih skupnostih,kontrolo samoupravni or- 
gani uporabnikov in izvajalcev, torej tisti, ki so opredeljeni v določilih zako- 
na o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Praktični razlogi, zaradi katerih se je predlagatelj odločil, da predlaga 
ponovno vzpostavitev zastopanja samoupravnih interesnih skupnosti in izvajal- 
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skih organizacij, po mnenju navedenih delovnih teles niso takšne narave, da 
bi opravičevali predlagano odstopanje od sistemov opredeljene funkcije samo- 
upravnih interesnih skupnosti in javnih pravobranilcev. Iz teh razlogov in na 
podlagi poročila Odbora za družbenopolitični sistem, ki se je zavzel za črta- 
nje lo. člena, predlagam, da zbor amandma sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Ker amandma ni vložen v 
lo-dnevnem roku, bi morali najprej sklepati o utemeljenosti razlogov za pred- 
ložitev amandmaja. 

Želi kdo razpravljati o utemeljenosti razlogov za predložitev amandmaja 
v skrajšanem roku? (Ne.)Ugotavljam, da ne in predlagam, da zbor v skladu z 289. 
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo obravna- 
val predloženi amandma. 

Kdor je za to, da vzamemo v obravnavo amandma, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nih- 
če.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandma v obravnavo, zato pričenjam 
razpravo o vsebini amandmaja in o predlogu zakona. Kdo želi besedo? Prosim, 
tovarišica Valerija škerbec. 

Valerija  Škerbec:  Predvsem bi rada podprla amandma tova- 
riša Kotarja, ki ga je vložil na podlagi stališč Sveta za družbenopolitični 
sistem Republiške konference in Predsedstva RK SZDL, ki je podprl stališča 
sveta, in sicer iz dveh razlogov: 

Prvič, nismo pristopili k spremembam in dopolnitvam zakona o javnem pra- 
vobranilstvu od vsega začetka zato, da bi obnovili pooblastilo, ki je preneha- 
lo že leta 1981, Javnemu pravobranilstvu za zastopanje samoupravnih interesnih 
skupnosti in tistih organizacij združenega dela, ki imajo položaj izvajalca v 
teh samoupravnih interesnih skupnostih. Šele v razpravi se v bistvu zaradi 
razpravljanja o pravni pomoči pojavlja ta problem, ki ga očitno nismo uspeli 
tako razrešiti, da bi bilo v ospredju vprašanje uresničevanja zakona o pravni 
pomoči. 

Poleg tega pa se mi zdi pomembno, da podpremo argumente tovariša Kotarja, 
ki pravi, da bi taka rešitev, ki bi vrnila pooblastilo na enem manjšem segmen- 
tu pravne pomoči, tudi zavirala razvoj pravne pomoči, ne pa stališča, kot je 
rekla tovarišica'Kobalova, da taka vzpostavitev pravne pomoči ne bi škodila 
razvoju celotnega kompleksa pravne pomoči. 

Ravno to, da gre za manjši del organizacij združenega dela oziroma skup- 
nosti in za premoženjsko pravne zadeve, ne opravičuje posebnega sistema var- 
stva za te subjekte. Menim, da je to razlog, da se poleg drugih argumentov, 
ki so navedeni v stališčih sveta, to upošteva tudi v občinah, ko bodo nadalje- 
vali z aktivnostmi za uresničevanje zakona o pravni pomoči. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Želi še kdo razpravljati? 
Se želi Izvršni svet opredeliti do amandmaja? Prosim. Besedo ima tovarišica 
Kristina Kobal. 

Kristina  Kobal:  V uvodu smo povedali, da tu ni sistemsko 
popolnoma čista rešitev in da zato vseh pomislekov, ki nastajajo v zvezi s 
tem, ne moremo odločno zavrniti. Dejansko je ocena Izvršnega sveta v tem, da 
tudi, če bi ponovno vzpostavili možnost zastopanja samoupravnih interesnih 
skupnosti, ne bi bistveno vplivali na razvoj pravne pomoči. Tu je treba namreč 
razumeti, da ne gre za zakonito zastopanje in varuštvo, ki bi bilo naloženo z 
zakonom, ampak samo za možnost, da se samoupravne interesne skupnosti same od- 
ločajo, da s posebnim aktom, to je po pooblastilu, zadolžijo javnega pravobra- 
nilca, da jih zastopa v teh sporih. 

Ne glede na te opredelitve in ker menimo, da vprašanje le ni tako bistve- 
no, ne bi nasprotovali tudi predlogu amandmaja, ker se zavedamo, da je to pov- 
sem sistemska rešitev. 
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Predsednik d.r.  Ciril Ribičič:  Hvala lepa! Želi še kdo 
razpravljati? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
najprej amandma k lo, členu s tem, da se lo. člen predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Javnem pravobranilstvu črta. 

Kdor je za to, da sprejmemo ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo, amandma k lo. členu soglasno sprejeli. 

Dajem na glasovanje še predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Javnem pravobranilstvu. 

Kdor je za sprejem zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo zakon soglasno sprejeli. 

Glede nadaljnjega postopka bi rad povedal, da je bil amandma vložen samo 
v našem zboru. Družbenopolitični zbor pa ima pravico vlagati amandmaje tudi v 
drugih zborih, zato predlagam, da obvestimo ostala dva zbora, da smo sprejeli 
zakon brez lo. člena in da se to šteje, kot da predlagamo ta amandma tudi v 
ostalih dveh zborih. Predlagam, da tovariš Kotar v Zboru občin in tovarišica 
Škerbčeva v Zboru združenega dela po potrebi obrazložita naš amandma in našo 
odločitev ob spremembi zakona. 

V zvezi s stališčem Izvršnega sveta bi rad povedal, da je imel Izvršni 
svet nekoliko drugačno stališče, kot ga je obrazložila tovarišica Kobalova. 
Po obravnavi v našem zboru, v Svetu SZDL, v Komisiji za pravosodje in včeraj 
na Predsedstvu RK SZDL bi bilo pričakovati, da bi to stališče vsaj deloma spre- 
menil. Kolikor bi tovarišica Kobalova v drugih dveh zborih ponovila obrazloži- 
tev, ki jo je imela pri nas, to v bistvu pomeni, da je nekako tolerirala naš 
amandma, vendar se z njim ne strinja. Pričakovali smo od Izvršnega sveta, da 
bo predlagal amandma, kar pa je seveda njegova odločitev.Menim, da je formula- 
cija, da ne nasprotujejo amandmaju takšna, da dopušča precejšnje rezerve do 
našega stališča, zato predlagam, da Izvršni svet ponovno oceni, ali bo takšno 
stališče obrazložil tudi v ostalih dveh zborih, ker je to v bistvu nadaljeva- 
nje konfliktov oziroma razlik glede teh vprašanj. 

Besedo želi tovarišica Kobalova. 

Kristina Kobal:  Treba je namreč povedati, kot ste lahko 
videli iz gradiva, da stališča odborov niso bila usklajena in da je Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in tudi ustrezni odbor 
v Zboru združenega dela v celoti podprl osnovni predlog. Glede na to je bil 
Izvršni svet v težki situaciji, ker je že zavzel svoje stališče do tega prob- 
lema. Zbor občin nam je ob obravnavi osnutka posebej naročil, da moramo ponov- 
no oceniti zastopanje stališča, kako v posameznih družbenopolitičnih skupno- 
stih uresničujejo zakon o pravni pomoči. Glede na tako stanje in take usmerit- 
ve se je moral Izvršni svet odločiti in je sedaj težko stališče na hitro spre- 
minjati. 

Predsednik  dr.  Ciril Ribičič:  To je stvar povsem neodvis- 
ne ocene Izvršnega sveta. Namen moje razprave je bil svetovati  Tzvršnamu sve- 
tu, da še enkrat preveri stališče glede na odločitev našega zbora in razloge, 
ki so bili v zvezi s tem povedani. 

S tem sklepam to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na  3.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-199o leta. 

Predlog smernic je predložil v obravnavo Izvršni svet. Obravnavali so ga 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Zakonodajno-pravna komisija 
in skupina delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega plana SR Slo- 
venije . 
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Danes smo prejeli poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose, skupine 
delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega plana SR Slovenije, 
pripombe Zdravstvene skupnosti Slovenije, pripombe Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije, mnenja, pripombe in predloge Koordinacijskega odbora pri Gospo- 
darski zbornici Slovenije, pripombe Odbora za planiranje in razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov pri Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije, amandmaje skupine 
delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz občine Nova Gorica, pripombe 
skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz občine Novo mesto, 
stališča Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije, ki so bila priprav- 
ljena "prek noči" in predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Prav je, da so delegati obveščeni o vseh pripombah, ker moramo iz tega 
pregleda ugotavljati, kje so problemi, ki so zanimivi za naš zbor. Kot sem 
obveščen, predlog stališč še ni razmnožen, ker ga je danes zjutraj obravnaval 
Odbor za družbenoekonomske odnose in ker danes naša tehnična služba nekoliko 
zamuja. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Viktor Žakelj, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje in ga prosim za uvodno obrazlo- 
žitev. 

Viktor Žakelj: Tovarišice in tovariši! Pred nami je zahtevno 
delo priprave tako dolgoročnih kot srednjeročnih planskih aktov, ki mora teme- 
ljiti na kritični presoji realizacije planskih usmeritev tekočega srednjeroč- 
nega obdobja kot na realni oceni zunanjih in notranjih pogojev, še zlasti raz- 
položljivih proizvodnih dejavnikov, ki nam bodo na voljo v naslednjem planskem 
obdobju. 

Zbori naše Skupščine so že po temeljiti in vsestranski razpravi sprejeli 
dolgoročne smernice, s katerimi za naslednje petnajstletno obdobje načrtujemo 
družbeni in gospodarski razvoj SR Slovenije v okviru SFR Jugoslavije. Zaveda- 
mo se težav pri predvidevanju bodočega,ker je težko v naglo spreminjajočem se 
svetovnem in domačem okolju predvidevati možne dejavnike, ki bodo vplivali na 
bodoči razvoj, še težje pa je seveda oceniti smeri in moč njihovega delovanja. 
Zavedajoč se teh težav, pa tudi zaradi naše siceršnje družbene usmerjenosti, da 
v okviru spoznanj usmerjamo procese družbene reprodukcije vsaj na ključnih toč- 
kah, pa moramo v tem in naslednjem letu pripraviti take planske akte, ki bodo 
vsestransko strokovno argumentirani izraz možnosti in hotenj samoupravno orga- 
niziranih delavcev in delovnih ljudi. Samo taki planski akti, ki bodo v celo- 
ti temeljili na naših tehtno ocenjenih možnostih, po samoupravni poti selekcio- 
niranih ciljih in ki bodo realno kazali na poti in sredstva za njih preseganje, 
bodo mogli mobilizirati delavce in delovne ljudi. Prav tako se predlagatelj za- 
veda, da je le harmonično delovanje trga, plana in tekoče ekonomske in celot- 
ne družbene politike, pri čemer moramo realno oceniti možnosti vpliva vsakega 
od njih, pot za doseganje kvalitetnih in višjih ciljev, ki jih postavljamo. 

Predlog smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje od 1986-199o. 
leta tako kot zakon terja opredelitev ciljev in skupne usmeritve in okvire 
družbene politike za naslednje obdobje. Ker opredeljujejo tudi vprašanja, ki 
so temeljni pogoj za uresničevanje skupnih interesov in politike družbenega 
razvoja v naslednjem obdobju, izraža naša skupna hotenja, ki se morajo potr- 
diti in razdelati v planskih aktih temeljnih nosilcev planiranja, kar bo za- 
radi pogosto močno parcialnih interesov terjalo veliko dela, še zlasti vseh 
organiziranih subjektivnih sil naše družbe. S tem, čeprav okvirno in po sploš- 
nih formulacijah, predlog opredeljuje temeljne cilje družbenega razvoja in 
daje usmeritve za posamezna področja, zagotavlja kontinuiteto in usklajenost 
družbenega in gospodarskega razvoja, na drugi strani pa kaže smeri prodora in 
preloma negativnih trendov, da bi tako mobiliziral za oblikovanje in dosega- 
nje razvoja na kvalitativno drugačnih osnovah. 

Predlog smernic usmerja in je prvi korak pri delu na pripravi prvega 
srednjeročnega plana znotraj novega dolgoročnega planskega obdobja. Skladno 
z usmeritvami za dolgoročni plan morajo smernice operacionalizirati  misel o 
kvalitativno drugačnem razvoju, ki bo temeljil na vsestranskem smotrnem izko- 
riščanju razpoložljivih potencialov, predvsem pa znanja,ki postaja temeljni 
produkcijski dejavnik. Nadaljevanje ekstenzivnega razvoja je za SR Slovenijo 
nesprejemljivo, kar terja prestrukturiranje gospodarstva,družbenih dejavnosti 
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in .uprave. To prestrukturiranje mora voditi v tako gospodarsko in družbeno se- 
stavo, ki bo temeljila na razpoložljivih potencialih ter zagotavljala kritje 
eksistenčnih in višjih potreb delavcev in delovnih ljudi. Novi planski akti 
bodo morali zagotoviti alokacijo družbene akumulacije na tista strateška pod- 
ročja in podpreti razvoj tistih programov znotraj panog našega gospodarstva, 
katerih proizvodi bodo tržno zanimivi, ki bodo omogočali naše vključevanje v 
mednarodno menjavo. Prav usmeritev v vse večjo mednarodno menjavo, še zlasti 
s konvertibilnim področjem, bo temeljni kriterij pri oblikovanju zlasti raz- 
vojne in tudi druge politike. Drugače povedano, ekonomski subjekti, ki so spo- 
sobni rentabilnega izvoza, smejo računati, da bodo deležni širše družbene po- 
moči. Zato je potrebno predložene smernice ocenjevati predvsem s tega stališča, 
koliko usmerijo temeljne nosilce planiranja h kvalitativnemu, drugačnemu gospo- 
darjenju oziroma koliko ponujene usmeritve vodijo k večji samostojnosti in pove- 
zovanju gospodarskih subjektov, kar je obenem tudi temeljni pogoj nadaljnjega 
razvoja socialističnega samoupravljanja. 

Pri tem gre ob prestrukturiranju družbenih dejavnosti tudi za jasnejšo 
opredelitev prioritet programov v posamezni interesni skupnosti družbenih de- 
javnosti ter za dvig kvalitete, storilnosti in racionalnosti tudi v izvajalskih 
organizacijah ter za nadaljnji razvoj svobodne menjave dela v teh dejavnostih 
in še posebej razvoj neposredne menjave dela povsod tam, kjer so izvajalske 
organizacije združenega dela neposredno udeležene pri prirastu dohodka v gospo- 
darskih organizacijah združenega dela na podlagi svojega prispevka in prevzema- 
nja odgovornosti in rizika za svoje sodelovanje v poslovnem procesu, posebno 
še, ko gre za doseganje nadplanskih rezultatov. 

Drugo, kar kaže poudariti, je, da nastajanje planskih dokumentov za nasled- 
nje srednjeročno obdobje sovpada z realizacijo prve faze dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. To terja našo veliko angažiranost v realizaciji nalog 
iz prve faze. Čim več bomo storili v dopolnjevanju mehanizmov sistema ter na 
finančnih in drugih sanacijah, tem boljšo startno osnovo bomo imeli v novem 
planskem obdobju. Na drugi strani pa morajo biti naši planski akti usklajeni z 
usmeritvami iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Le tako se bo- 
do na jugoslovanski ravni sprejete usmeritve operacionalizirale v planskih ak- 
tih, kar bo zagotavljalo večje opiranje na lastne sile, kot tudi krepitev enot- 
nega jugoslovanskega prostora. V tem smislu morajo biti predložene smernice v 
soglasju z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije,kot tudi z odlokom 
o smernicah za pripravo družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-199o, o 
katerem bo na Zboru združenega dela in Zboru občin tekla razprava in sprejema- 
nje lo. oktobra 1984, to je na seji, ko bosta zbora hkrati sprejemala sloven- 
ske smernice, dopolnjene na podlagi dosedanje in še zlasti današnje razprave. 

Predloženi analizi dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih možnosti in obe 
smernici ter ustrezni zvezni planski dokumenti dajejo po našem mnenju osnovo 
za začetek priprav oblikovanja planskih aktov temeljnih nosilcev planiranja, 
potrebnih za sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih planov. Zato ni nikakrš- 
nega opravičila za kasnitve. V našem skupnem interesu je, da morebitni zamudni- 
ki intenzivirajo delo, da bi skladno in hkrati pripravili planske akte in s tem 
zagotovili, da bi bili le-ti dejansko medsebojno usklajeni. Planski akti druž- 
benopolitičnih skupnosti pa lahko le na ta način temeljijo na planskih aktih 
temeljnih nosilcev planiranja. To je pogoj za realnost planiranja, kar je zah- 
teva, ki je bila prisotna v vseh dosedanjih razpravah. 

Tovarišice in tovariši! Naj v nadaljevanju kratko komentiram temeljne pri- 
pombe, izražene v vseh dosedanjih pripravah. Gre predvsem za realnost oziroma 
uresničljivost kvantificiranih ciljev iz poglavja III, Globalni materialni od- 
nosi. Vsakršno predvidevanje količinskih okvirov našega bodočega razvoja, ki 
je kljub vsemu nehvaležno delo, je izredno težko v okolju, v kakršnem smo. 

Kljub temu smo se odločili, da nekaj kvantifikacij zapišemo, da jih opre- 
delimo s številčnimi izkazi, predvsem zaradi naslednjega: ocenjujemo, da se je 
v zadnjih letih pri nas veliko investiralo, pa tudi sicer se ocenjuje, da ima- 
mo dokajšnje kapacitete nezasedene oziroma neustrezno zasedene. Če uspemo pod 
pritiskom tržnih zakonitosti s hitrejšim prilagajanjem proizvodnih programov, 
boljšo organizacijo, večjo ekonomičnostjo, produktivnostjo, gospodarnostjo in 
z ukrepi razvojne in tekoče ekonomske politike, naravnane zlasti na večji kon- 
vertibilni izvoz, vse razpoložljive potenciale ustrezno zaposliti, menimo, da 
so predvidene rasti dosegljive. Dalje menimo, da je predvidene rezultate nuj- 
no doseči, če želimo kriti obveznosti za že porabljeno oziroma zagotoviti sred- 
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stva za načrtovano rast porabe, predvsem pa za zagotovitev sredstev za tehno- 
loško obnovo visoko amortizirane in zastarele opreme, tako v gospodarstvu kot 
v družbenih dejavnostih, kar mora oboje postati dejavnik motivacije za boljše 
delo. 

Nenazadnje pa nam nekaj optimizma vliva tudi dejstvo, da se razviti svet 
počasi pobira iz najhujše krize, kar bi se moralo odraziti v oživljanju med- 
narodne menjave, ki je v zadnjih letih stagnirala. To bi nam zaradi naše iz- 
vozne neravnanosti olajšalo doseganje postavljenih pozitivnih ciljev. Razum- 
ljivo je, da ne gre za linearnost. So organizacije združenega dela, ki so tako- 
rekoč  izčrpale svoje notranje rezerve, na drugi strani pa je še vedno veliko 
takih, ki se tega dela niso niti lotile. Pri tem računamo na pozitivne učinke 
dograjevanja ekonomskega sistema, na ukrepe nadaljnjega razbremenjevanja go- 
spodarstva in na druge stimulatorje, ki bodo spodbudili k večji inovativnosti, 
ki je pogoj za doseganje boljših rezultatov. 

Samo, če kot primer navedemo možnosti, ki jih imamo v turizmu, drobnem 
gospodarstvu, kmetijstvu in drugih storitvenih dejavnostih, ki so pogojene z 
našim geografskim položajem in podobnim, ki pa trenutno niso v celoti izkori- 
ščene, je jasno, da obstajajo realne možnosti za doseganje postavljenih ciljev, 
s tem pa tudi za postopen izhod iz tega, kar nas ta čas bremeni in tu in tam 
deluje na nas apatično. Zato se moramo ustrezno organizirati, povrniti občutek 
socialne varnosti našim ljudem, odločneje kreniti na pot spodbudnejšega nagra- 
jevanja ustvarjalnega dela, se fleksibilnejše odzivati na spremembe v svetu, 
se z njim povezati in začeti uravnavati gospodarsko obnašanje po njegovih 
ostrejših kriterijih, da nam bi tako ostalo dovolj možnosti za dograjevanje 
našega specifičnega socialističnega samoupravnega družbenega razvoja. 

Smernice za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 19 86-199o 
je torej treba jemati tudi kot mobilizacijski dokument, ki naj ustvarjalne si- 
le našega naroda in pri nas živečih narodnosti usmeri v iskanje optimalnih po- 
ti našega nadaljnjega razvoja. 

V današnji razpravi dopolnjene usmeritve morajo postati trda zaveza vseh 
nosilcev planiranja, da s pripravo planskih aktov zagotavljajo vse obsegajoče 
mobilizacijo ustvarjalnih sil ter planirano izkoriščanje razpoložljivih izvi- 
rov, ki bodo zagotavljali optimalne družbene rezultate. To je usmeritev v iska- 
nju optimuma na jugoslovanski ravni oziroma smotrno izkoriščanje prednosti, 
ki izhajajo iz boljšega delovanja enotnega jugoslovanskega trga, na katerem 
se bodo pod enakimi pogoji združevali socialistični blagovni proizvajalci in 
tako zagotavljali vse boljše poslovne rezultate ter s tem vse večjo trdnost 
države. 

Tovarišice in tovariši! Ob dosedanjih razpravah o predlogu smernic je 
bilo veliko rečenega o problemih, povezanih z delitvijo razpoložljivega druž- 
benega proizvoda. V ozadju vseh teh razmišljanj je prisotna upravičena misel, 
da temeljnih usmeritev ne bo mogoče doseči, če prerazdelitve razpoložljivega 
družbenega proizvoda ne bomo opravili v korist prednostnih usmeritev. Če to 
pot pustimo ob strani misel, da mora biti naša prioritetna naloga doseganje 
boljših poslovnih rezultatov, s tem pa večji družbeni proizvod in se dotak- 
nemo le problemov, povezanih z delitvijo družbenega proizvoda, moramo ugoto- 
viti, da je zaradi nedorečenosti programa zmanjševanja naše zunanje zadolže- 
nosti, še nedogovorjenih obveznosti do manj razvitih republik in SAP Kosovo 
ter drugih obveznosti za realizacijo skupnih razvojnih ciljev v Jugoslaviji 
v naslednjih letih težko točno kvantificirati razpoložljivi dohodek, ki ga 
bomo imeli na voljo. Zanesljivo pa lahko trdimo, da bo ta po pokritju antici- 
pirane porabe iz preteklosti nižji kot sedaj. 

Glede na visoko stopnjo amortiziranosti osnovnih sredstev našega gospo- 
darstva in negospodarstva ter našega tehnično tehnološkega zaostajanja bo 
potrebno v naslednjih letih zagotavljati takšno delitev razpoložljivega druž- 
benega proizvoda, ki bo omogočala kakovostno prestrukturiranje gospodarstva 
in negospodarstva. To pa pomeni, da vsem zahtevam po povečanem deležu družbe- 
nega proizvoda za posamezne panoge, programe pa tudi porabe ne bo mogoče 
ustreči, kar terja izostren in selektiven pristop,kriterije za presojo nalož- 
benih namer in tu in tam celo projektni pristop k reševanju teh problemov. De- 
litev družbenega proizvoda bo morala biti v celoti v funkciji doseganja skrbno 
selekcioniranih družbenoekonomskih ciljev. Pri tem mora preseči sektorske pog- 
lede, se zoperstaviti lokalizmom ter vsem drugim pritiskom in tako locirati 
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razpoložljivi narodni dohodek, da bomo optimalno zagotavljali ekonomski in 
družbeni razvoj. Vse to pa zahteva strpno in argumentirano razpravo, ki jo 
s temi smernicami pravzaprav šele začenjamo. Menimo, da morajo biti globalni 
delitveni proporci rezultat poglobljene strokovne razprave ter širšega družbe- 
nega soglasja in bodo kot take lahko le sad procesa samoupravnega družbenega 
planiranja, ki ga bomo prav v tej Skupščini sklenili s sprejemom družbenega 
plana za naslednje plansko obdobje. 

Dosedanje razprave o predlogu smernic v Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva, Gospodarski zbornici Slovenije, Zvezi sindikatov, v občinah, na 
Družbenem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, pripombe in pobu- 
de kažejo na zainteresiranost okolij, kjer so bile razprave do sedaj opravlje- 
ne. Prejeli smo prek 2o gradiv, ki jih proučujemo in bomo predlagali posamez- 
ne izboljšave in dopolnitve usmeritev. Vrsto ugotovitev in pripomb kaže vklju- 
čiti kot napotilo v sklep, ki ga bo sprejela Skupščina ob smernicah, prav ta- 
ko pa jih kaže podrobneje proučiti v samoupravnih interesnih skupnostih. Po- 
samezni predlogi, ki si med seboj tudi nasprotujejo, kažejo, da bo izredno 
pomembno, kako se bomo organizirali  tudi politično za usklajevanje ob osnut- 
ku samoupravnih sporazumov in dogovora o temeljih plana in ob osnutku družbe- 
nega plana. 

Izrednega pomena pri tem bo opredeljevanje prioritet v samoupravnih skup- 
nostih gospodarske infrastrukture in samoupravnih interesnih skupnostih druž- 
benih dejavnosti. 

Pri končnem oblikovanju smernic bomo upoštevali, da gre za opredeljevanje 
širših skupnih interesov ob omejenih materialnih možnostih, da je potrebno 
doseči oziroma preseči ocenjeni porast družbenega proizvoda, povečati izvoz 
na konvertibilni trg, da gre za nadaljnjo razdelavo dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije in da predlogi ne presegajo značaja smernic. Glede na 
dosedanjo razpravo bo potrebno v okviru medzborovske skupine izostriti in dopol- 
niti opredelitve v smernicah glede zagotavljanja materialne osnove združenega 
dela in rasti družbenega standarda, motiviranja za doseganje nadplanskih rezul- 
tatov, spreminjanja odnosa do znanja in inovacij, planiranja kadrov in oprede- 
litev nekaterih izhodišč za aktivnosti na področju družbenih dejavnosti, zla- 
sti še vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva in skrbstva. To 
pa ne pomeni, da smernice lahko prevzemajo vlogo nadaljnjih planskih aktov 
predvsem v smislu že sedanjega reševanja problemov, ki jih bo potrebno v pro- 
cesu samoupravnega sporazumevanja razrešiti s prevzemom obveznosti v konkret- 
nih samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov. Tudi take zahteve 
so se seveda v dosedanjih razpravah pojavljale. 

Pri celotnem procesu planiranja mora biti prisotna osnovna misel iz dol- 
goročnega programa gospodarske stabilizacije, da je temeljni dejavnik v raz- 
vojnem procesu delovni človek, ki mu je treba omogočiti, da s svojo udeležbo 
v samoupravnem usmerjanju in odločanju bistveno prispeva k uresničitvi družbe- 
no ugotovljenih in s planom postavljenih ciljev, da je zato čim svobodnejši 
v uresničevanju dohodkovnih razmerij, da se združuje v vse oblike delovnega 
sodelovanja, vključno po potrebah proizvodnega procesa, da s cenejšo in kvali- 
tetnejšo proizvodnjo poveča svoj delež v mednarodni menjavi in da z ustavo za- 
jamčenem delegatskem mehanizmu sodeluje pri pospeševanju in sprejemanju vseh 
prioritetnih sistemskih in drugih rešitev. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Predlagamo, da po današnji razpravi 
sprejmete smernice in s tem odprete pot za usklajeno in usmerjeno priprav- 
ljanje planskih aktov na vseh ravneh naše samoupravne organiziranosti. Hvala 
lepa. 

Predsednik d r . C'i ril Ribičič: Samo nekaj pojasnil v zvezi 
s tem, kdaj in na kakšen način obravnavamo smernice. Pisno sem vas obvestil, 
da bi glede na oceno našega Odbora za družbenoekonomske odnose imeli lo, ok- 
tobra na dnevnem redu samo to točko dnevnega reda,zato predlagamo, da takrat 
ne bi imeli seje zbora in da zato poskušamo danes opredeliti stališča našega 
Družbenopolitičnega zbora. 

Kot ste slišali, medzborovska skupina predlaga, da bi ostala dva zbora 
dokončno sklepala o smernicah šele lo. oktobra, menim pa, da glede na značaj 
naših stališč, ki se omejujejo na nekatera temeljna sistemska vprašanja, ni 
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nujno, da sledimo temu predlogu oziroma je celo zaželeno, da jih oblikujemo 
danes, ker je to okvir in podlaga, ki omogoča kvalitetnejše delo v ostalih 
dveh zborih. 

Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne,) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Igor Kriz- 
man. 

Igor  Krizman:  Ne glede na to, da ste danes dobili na klop 
stališča Predsedstva Republiške konference SZDL oziroma prav zato, ker ste 
jih dobili danes na klop, menim, da bi bilo dobro, če vas ustno seznanim z 
nekaterimi poudarki, ki so bili opredeljeni v stališčih Predsedstva, zato bom 
morda nekatere stvari iz stališč tudi ponovil. 

Da je Predsedstvo o predlogu o smernicah razpravljalo šele včeraj, je 
razlog tudi v tem, ker smo se v SZDL opredelili, da v mesecu septembru pove- 
demo širšo razpravo o smernicah. Ta razprava je bila opravljena v frontnih 
delih, še posebej v Zvezi sindikatov in v Zvezi socialistične mladine, vključi- 
lo pa se je vanjo tudi sedem svetov pri Predsedstvu RK SZDL in prav tako tudi 
večina občin. Po podatkih je do danes 5 4 občinskih konferenc že obravnavalo 
te smernice. Polovice teh razprav smo se na terenu tudi udeležili. 

Iz vseh teh razlogov je Predsedstvo šele včeraj dokončno obravnavalo smer- 
nice in na podlagi vseh predhodnih razprav opredelilo svoja stališča. Predsed- 
stvo je pri tem v svoji razpravi posebej poudarilo pomen, da čimprej vključimo 
v proces planiranja čim večje število delavcev, predvsem pri temeljnih nosil- 
cih planiranja, saj bo le tako mogoče zagotoviti kvalitativen premik pri sno- 
vanju planskih dokumentov. Zato bo treba v prihodnjih mesecih čim bolj pospe- 
šiti priprave planov. Pri tem bo treba zagotoviti večjo sočasnost, kot smo jo 
uspeli doslej, hkrati pa izvajanje postopkov planiranja na podlagi veljavne 
zakonodaje v bistveno večji meri kot v prejšnjih planih prilagajati pogojem in 
možnostim,ki jih imajo različni nosilci planiranja. Te pripombe so bile neneh- 
no prisotne že v pripravljanju prejšnjih planov in menim, da jih je treba ven- 
darle bolj upoštevati, in videti, kakšne možnosti so glede na predpisane plan- 
ske postopke, da se poenostavijo nekatere stvari pri posameznih nosilcih. Gre 
za to, da nekateri nosilci, kot na primer krajevne skupnosti, nimajo niti 
takšnih potreb niti takšne sposobnosti in strokovnih služb kot na primer neka 
organizacija združenega dela. Zato menim, da kolikor bomo postopke preveč for- 
malizirali, se nam lahko dogodi, da bomo na koncu zgubili vsebino in tudi pri- 
pravljenost ljudi za aktivno vključevanje v pripravo planskih ciljev. 

Predsedstvo je ocenilo smernice kot izhodišče za oblikovanje in konkreti- 
zacijo nadaljnjih nalog glede ciljev družbenoekonomskega razvoja. Pri tem je 
ocenjevalo, da bo treba predlog smernic glede na številne pripombe, ki so bi- 
le dane v razpravi, še dopolniti in da bodo tako dopolnjene smernice lahko 
tudi ustrezno napotilo nosilcem planiranja za pripravo njihovih planskih aktov. 

Posebej smo v razpravi poudarili kot temeljni cilj razvoja izboljšanje 
kvalitete in življenja vseh delovnih ljudi in občanov. Zato smo ocenjevali, 
da je treba kot osnovni smoter razvoja in izhodiščni cilj vseh planskih aktov 
bolj kot doslej poudariti prizadevanja za razvoj pogojev življenja in dela de- 
lovnih ljudi ter za razvoj človeka kot celovite osebnosti, pri čemer morata 
postati tudi osebni in družbeni standard odločilnejši motivacijski element kot 
pogoj in posledica za boljše gospodarjenje in življenje. 

Ocenili smo, da je sicer vključena krepitev vloge delavca pri obvladova- 
nju in usmerjanju družbene reprodukcije, vendar menimo, da je treba, zlasti 
še pri nadaljnji razdelavi in oblikovanju planskih aktov, na vseh področjih 
dosledneje upoštevati tako vlogo delavca pri oblikovanju družbene reprodukcije. 

Posebej je bilo na Predsedstvu izpostavljena potreba, da je treba zagoto- 
viti realno načrtovanje bodočega razvoja glede na izkušnje, ki jih imamo z 
dosedanjimi planskimi akti, na podlagi katerih smo tudi v precejšnji meri raz- 
vrednotili sistem družbenega planiranja in pripravljenost ter zaupanje ljudi 
v plansko snovanje. Poudarjeno je bilo, da je pomembno, da pravočasno zagoto- 
vimo uresničevanje prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in 
s tem tudi pravočasen sprejem vseh ukrepov, ki bodo zagotovili pogoje za sta- 
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bilnejši razvoj v prihodnjem srednjeročnem obdobju, kar le posebej nalaga od- 
govorne naloge snovanju in doslednemu izvajanju ekonomske politike v prihod- 
njem letu. 

Ocenili smo, da obstajajo med republiškimi in zveznimi smernicami določe- 
na razhajanja, ki jih bo treba čim bolj uskladiti že v postopku smernic, ver- 
jetno pa tudi še v nadaljnjem postopku usklajevanja planskih dokumentov, ko 
bomo morali čim bolj določno opredeliti skupne naloge in cilje, ki jih bomo 
uresničevali na enotnem' jugoslovanskem prostoru. 

Pri naporih za doseganje stabilnejše in hitrejše gospodarske rasti je 
bila v razpravi posebej poudarjena večja vloga uveljavljanja kvalitativnih 
elementov gospodarjenja, pri čemer moramo doseči realnejše vrednotenje vseh 
proizvodnih dejavnikov, med katerimi pa sta delo in znanje kot najpomembnejša 
spodbujevalca gospodarske rasti ustrezno nagrajena. Zato je bilo v razpravah 
posebej poudarjeno, da je treba vendarle ne samo verbalno, ampak tudi v načr- 
tovanjih, nalogah in ciljih dati bistveno večji poudarek hitrejšemu uveljav- 
ljanju in izkoriščanju znanja, planiranja kadrov in raziskovalni dejavnosti, 
kar bo zahtevalo tudi večja vlaganja v znanje in razvoj. 

V zvezi s tem je bilo precej razprave tudi glede zagotavljanja material- 
nih pogojev za razvoj raziskovalne dejavnosti in za razvoj vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti. Moram povedati, da so bila v razpravi nekatera mnenja delje- 
na glede na to, ali kaže bolj odločno zavezovati tudi v razpravi in stališčih 
Predsedstva neposredne materialne usmeritve za zagotavljanje pogojev za delo 
na teh področjih, vendar je prevladala ocena, da je treba tudi za ta področja 
zagotavljati primerna sredstva. Zato smo se odločili, da je potrebno pri več- 
jih vlaganjih v znanje in razvoj zagotoviti, da bodo sredstva za vzgojo in 
izobraževanje ter znanost naraščala vsaj skladno z razpoložljivim dohodkom 
in produktivnostjo dela. Ta stvar je bila nekaj časa sporna tudi v odnosu 
do predlagatelja, vendar menim, da takšna formulacija v ničemer ničesar ne 
prejudicira in je tudi utemeljena s tem, ko vendarle v vseh naših usmeritvah 
dajemo poudarek, da bo treba v večji meri uveljaviti znanje in izobraževanje. 
Če torej ne ostajamo na bridkih izkušnjah iz preteklih usmeritev, ki smo jih 
imeli na papirju, sredstva pa so šla drugo pot, potem menim, da moramo tako 
našo čvrsto plansko usmeritev podkrepiti tudi s takšno usmeritvijo na področju 
zagotavljanja materialnih pogojev. 

V nadaljnjih poudarkih, ki so bila na Predsedstvu, bi poudaril  tudi 
potrebo po odločnejši izpostavitvi doseganja produktivne zaposlenosti aktiv- 
nega prebivalstva, kar še posebej velja za celotno mlado generacijo. Seveda 
pa bo to mogoče dosegati le s povečano produktivnostjo, ki bo hkrati pogoje- 
vala tudi ustvarjanje večjih sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

Precej razprave je bilo tudi glede razširjene reprodukcije oziroma zago- 
tavljanja sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela. Poudarje- 
na je bila skrajna gospodarnost in selektivnost pri sprejemanju odločitev o 
investicijskih vlaganjih na vseh ravneh glede na omejena materialna sredstva 
in nujnost, da v tem procesu v bistveno večji meri uveljavimo samoupravno 
združevanje dela in sredstev med zainteresiranimi samoupravnimi subjekti v ce- 
lotnem jugoslovanskem prostoru. 

Ob tem, ko pripravljamo in bomo pripravljali v prihodnjem obdobju samo- 
upravne sporazume o temeljih planov in ostalejianske akte, je bilo posebej 
poudarjeno, da je treba ponovno proučiti, ali nekatere že sprejete in namera- 
vane investicijske odločitve temeljijo na družbeno opredeljenih kriterijih in 
so sprejete v skladu z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu, kar 
velja tudi za sanacijske programe. 

Skratka, v planskem procesu v prihodnjem obdobju je treba zagotoviti, da 
z nekaterimi predhodnimi odločitvami, ki pomenijo določeno materialno obvez- 
nost drugih nosilcev planiranja, ne prejudiciramo njihove materialne obvezno- 
sti pred njihovim odločanjem o tem. 

Predsedstvo je poudarilo tudi vlogo in pomen varstva človekovega okolja 
kot sestavine temeljnih smotrov in ciljev družbenega razvoja,še posebej pa 
se je zavzelo za to, da to varstvo dosledno upoštevamo in izvajamo pri načr- 
tovanju vseh vlaganj v prestrukturiranje gospodarstva in razvijanje novih teh- 
noloških rešitev, ki vplivajo na okolje. 
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Vrsta razprav je bila glede socialne politike. Posebej je bila poudarje- 
na neločljiva medsebojna povezanost gospodarskega in socialnega razvoja in ob 
tem hitrejše prilagajanje ekonomske in socialne politike danim razmeram in 
njuno enotno delovanje za doseganje opredeljenih ciljev družbenega razvoja. 

V razpravi je bilo izpostavljeno, da je v smernicah premalo upoštevana 
aktivna prebivalstvena politika. Menim, da je s tega vidika še posebej pomemb- 
na uveljavitev bolj celovite družbene skrbi za otroke, s čimer bo mogoče ustvar- 
jati tudi osnovne pogoje, da se bodo mladi odgovorno odločali za nastanek dru- 
žine in za njegov razvoj. 

Glede stanovanjskega področja je bila razprava dokaj prisotna, s tem da 
je bilo ocenjeno, da je predvideni obseg stanovanjske gradnje za naslednje 
obdobje dokaj skromen oziroma preskromen glede na potrebe prebivalstva, kakrš- 
ne so in kakršne bodo v prihodnjem obdobju. Zato je treba ob racionalni sta- 
novanjski izgradnji v veliko večji meri kot doslej usmeriti napore tudi v do- 
seganje hitrejše prenove iztrošenega stanovanjskega sklada in racionalnejše 
koriščenje obstoječega sklada. Še posebej pa je potrebno tudi v dokumentih 
opredeliti uveljavljanje takšnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju, 
ki bodo omogočali učinkovitejše zadovoljevanje stanovanjskih potreb in boljše 
gospodarjenje s stanovanjskim fondom. 

V razpravi je bila vrsta mnenj tudi glede opredeljevanja politike razpo- 
rejanja dohodka in v zvezi s tem položaja različnih vrst porab, s tem da je 
bilo stališče v razpravi, da je treba z razporejanjem zagotoviti, da se bodo 
vse vrste porabe gibale v okviru razpoložljivega dohodka. Posebej je bilo 
poudarjeno, da bi morali skušati zagotoviti, da bodo sredstva za osebne dohod- 
ke in skupno porabo realno naraščala z rastjo in produktivnostjo dela. 

Ocenjeno je bilo - to sem omenil že prej v uvodu glede na cilje in moti- 
vacijo za doseganje ciljev razvoja, ki se v veliki meri veže na osebni in 
družbeni standard delavcev - da bo treba v tem obdobju zagotoviti ustrezno 
krepitev na tem področju in s tega vidika tudi na področju osebnih dohodkov 
in skupne porabe doseči realno naraščanje glede na gibanje produktivnosti dela. 

Pri tem je treba uveljaviti ostro selekcijo prioritet v družbenih dejavno- 
stih, kar pomeni tudi usmeritev, da pri odločanju in opredeljevanju teh priori- 
tet ni primerno iti na opredeljevanje posameznih dejavnosti kot prioritetnih, 
ampak oblikovati posamezne programe znotraj teh dejavnosti, za katere se bomo 
dogovorili, da so prioritetni. 

V predhodni razpravi pred predsedstvom je bila dana v razpravah na tere- 
nu, v svetih in v frontnih delih tudi vrsta konkretnih amandmajev k samemu be- 
sedilu smernic.Ti' amandmaji so bili prej predloženi predlagatelju in tudi 
usklajevani z njim. Predsedstvo se je z njimi seznanilo, načelno jih je vsebin- 
sko tudi podprlo in predlagalo, da jih tudi predlagatelj ustrezno vključi ta- 
ko v smernice kot tudi v nadaljnje planske dokumente. 

To so glavni poudarki. Glede obravnave vDružbenopolitičnem zboru pa na 
podlagi teh razprav menim, da imamo glede na vlogo Družbenopolitičnega zbora 
dovolj elementov in podlag, da naša stališča k smernicam oblikujemo in tudi 
sprejmemo na današnji seji, da pa dokončno besedilo smernic sprejmeta ostala 
dva zbora na prihodnji seji lo. oktobra. 

S tem bo po eni strani omogočeno delegatom, da pravočasno in predhodno 
vidijo predlagane dopolnitve k smernicam, hkrati pa bo tudi nam v okviru od- 
bora in medzborovske skupine omogočeno, da na konkretnem besedilu smernic še 
lahko delovno preverimo, v kolikšni meri so naša stališča upoštevana. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  To je sprejemljiva usmeri- 
tev. Danes bi poskušali, če bo razprava pokazala, da je to realno, stališča 
sprejeti, potem pa zavežemo naše delegate v medzborovski skupini za spremlja- 
nje uresničevanja srednjeročnega plana, zlasti pa Odbor za družbenoekonomske 
odnose, da se angažirajo in da preverijo skladnost stališč z dopolnjenimi smer- 
nicami oziroma skladnost sklepov drugih zborov z našimi stališči ter da dajo 
po potrebi pobudo za ponovno obravnavo. 

Preden nadaljujemo z razpravo, predlagam, da imenujemo skupino delegatov. 
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ki bi spremljala razpravo in pregledala dopolnitev predloga stališč. 

V skupino predlagam naslednje delegate: Igorja Krizmana, Jožeta Sintiča 
in Viko Potočnik. Se strinjate s tem? (Da.) 

Besedo ima tovariš Štefan Korošec. 

Štefan Korošec:  Mislim, da je tovariš Krizman v svoji iz- 
črpni razpravi opozoril na glavne poudarke včerajšnje seje, tako da bo moja 
razprava lahko precej krajša. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal. Zdi se 
mi, da je nekaj za naš zbor še posebej pomembno. Predvsem mora imeti priprava 
planskih dokumentov za novo srednjeročno obdobje širši pomen, tako z vidika 
uresničevanja prve in druge faze dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije kot z vidika prakse samoupravnega planiranja. V pripravi planskih aktiv- 
nosti moramo odpraviti nekatere pretekle slabosti, saj je nerealno planira- 
nje, o katerem smo včeraj veliko govorili, eden od vzrokov za sedanje zaple- 
tene težave na gospodarskem področju. Nerealni plani so bili vzrok za števil- 
ne pritiske na področju ekonomske politike, ki so jih povzročale subjektivi- 
stične in volontaristične odločitve z vsemi negativnimi posledicami. Pravkar 
se dograjuje tudi sistem planiranja. Nekateri osnutki zakona so pripravlje- 
ni, vendar dvomim, da bodo v letošnjem letu sprejeti. Prav tako še vedno ni- 
mamo izdelane ustrezne metodologije planiranja. Mislim, da bodo te slabosti 
negativno vplivale na pripravo planskih dokumentov. Zato se mi zdi, da je 
treba opozoriti na dvoje: prvič, da upoštevamo stvarne materialne možnosti, 
eksterne in interne pogoje pri snovanju planskih dokumentov in stvarne intere- 
se osnovnih nosilcev planiranja, to je delavcev v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in občanov v krajevnih skupnostih, sicer bomo bistvo našega siste- 
ma planiranja izgubili.Moramo izhajati iz interesov in stvarnih možnosti os- 
novnih nosilcev planiranja. 

Ko danes razpravljamo o smernicah za pripravo novega srednjeročnega plana, 
ki pravzaprav vsebujejo skupne cilje, usmeritve in okvire ekonomske politike, 
se moramo zavedati, da so konkretno napotilo nosilcem planiranja za pripravo 
planskih dokumentov. To pomeni, da so napotilo za opredelitve njihovih last- 
nih ciljev in celotne aktivnosti. Te smernice morajo spodbuditi pripravo plan- 
skih dokumentov. Postavlja pa se vprašanje, na kakšen način jih je mogoče bolj 
konkretno izpeljati, saj so opredelitve zelo splošne. Potrebna je tako večja 
konkretizacija kot tudi selektivnost, ker sicer mobilizacija za pripravo plan- 
skih aktov ne bo takšna, kot je treba, če izhajamo pri teh predvidevanjih iz 
izkušenj v preteklosti in upoštevamo današnje stvarne možnosti. Glede na to, 
da je gradivo Socialistične zveze pripravljeno zelo kvalitetno, bi bilo neka- 
tere smernice v skladu s tem gradivom dopolniti, da bodo manj splošne. To je 
prvi predlog za dopolnitev. 

Kot drugo poudarjam, da podpiram smernice kot izhodišče za pripravo plan- 
skih dokumentov za novo srednjeročno obdobje. Zdi pa se mi, da bi morali neka- 
tere točke konkretizirati in v tem smislu bi predlagal, kaj bi še kazalo dopol- 
niti. 

V zvezi s prvim poglavjem peti del ali temeljnimi izhodišči bi opozoril 
na sklepni del programa dolgoročne stabilizacije. V sklepnem delu je potrebno 
poglavje "Predpostavke za uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabi- 
lizacije". Program dolgoročne stabilizacije je sprejet. Srednjeročni program 
predstavlja konkretizacijo tega programa v tem obdobju. Pogoj za uresničevanje 
srednjeročnega in dolgoročnega programa je uresničitev nekaterih predpostavk. 
Mislim na pogoje gospodarjenja, uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, sistem- 
skih dopolnitev in tako naprej, potem na združevanje dela in sredstev in kot 
tretje na nujnosti, da za uresničitev teh dokumentov angažiramo ustvarjalni 
napor vseh subjektivnih sil. Četrta pa je kadrovska politika. Predlagam, da 
avtorji upoštevajo teh pet ali šest predpostavk, saj pomenijo plansko usmeri- 
tev, v petem poglavju ali v temeljnih izhodiščih, ko govorimo o tem, kaj smo 
naredili v Jugoslaviji. 

V zvezi s šestim poglavjem mislim, da je drobno gospodarstvo v teh usmerit- 
vah dobro opredeljeno. Glede dogovora o temeljih družbenega plana pa moram re- 
či, da je storjen korak nazaj v primerjavi s tem, kar smo v Skupščini govori- 
li ob sprejemu dokumenta o nekaterih nalogah in usmeritvah v zvezi z drobnim 
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gospodarstvom. V tistem dokumentu so bila ta vprašanja mnogo bolje opredelje- 
na. Ne gre namreč samo za naložbe, ampak tudi za pogoje gospodarjenja drobne- 
ga gospodarstva in vrsto drugih dokaj jasnih opredelitev. Temu smo v razpravi 
o že omenjenem dokumentu dali poseben pomen in zato bi lahko v smernicah na- 
redili korak naprej pri operacionalizaciji dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije na tem področju. 

V osmem poglavju govorimo o delovanju ekonomske politike. Pri uresniče- 
vanju stabilizacijskih prizadevanj in uresničevanju dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije najbolj zamujamo, pri gospodarjenju z družbenimi sred- 
stvi v smislu kvalitetnih premikov in krepitve ustavnega položaja delavca pri 
odločanju o dohodku in o razširjeni reprodukciji. Opredelili smo se, da je 
politika realnih obresti pravzaprav bistveni instrument, ki naj zagotovi kva- 
litetne premike v gospodarjenju z družbenimi sredstvi in ki bo učinkoval pro- 
ti inflaciji. Mislim, da je bil ta ukrep nujen in ima pričakovane posledice. 
Vendar samo s tem ukrepom ne bomo na področju gospodarjenja z družbenimi sred- 
stvi dosegli tistega, kar hočemo. Zdi se mi,da je predvsem potrebno združeva- 
nje dela in sredstev, ki je v izhodiščih in v tem osmem poglavju sicer zapi- 
sano, vendar je premalo konkretno opredeljeno kot instrument ekonomske politi- 
ke, saj želimo, da se družbena sredstva obračajo predvsem v okviru združevanja 
dela in sredstev. To morajo konkretni instrumenti ekonomske politike podpira- 
ti. Ta proces mora teči na celotnem območju Jugoslavije in to je tudi edini 
način, da bomo reševali take primere, kot so IMV, rafinerija v Lendavi in Go- 
renje. Samo z bančnimi sredstvi programa refinanciranja verjetno ne bomo mog- 
li rešiti. Zato je treba dati jasne usmeritve,kako bo ekonomska politika k 
temu prispevala. To pa je preveč splošno napisano in omogoča oklevanje pri 
izpeljavi ekonomskih zakonitosti. 

Tak pristop je močno prisoten v tem uvodnem delu osme točke in v točki, 
ki govori o odločanju o reprodukciji. Glede politike cen in inflacije razumem 
nujnost uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja, zato mislim, da 
je eden od temeljnih problemov vseh težav inflacija, saj razvrednoti sistem 
in napore ljudi, čeprav se žilavost delavcev v borbi za stabilizacijo kaže 
v krepitvi delovne discipline v sobotnem, popoldanskem in udarniškem delu. 
Vendar jih tako gibanje inflaciji vedno bolj razvrednoti. 

V zadnjem delu je po mojem mnenju inflacija premalo poudarjena. Kar za- 
deva politiko cen moram povedati, da ne odraža razprav, ki smo jih imeli o 
sistemu cen v družbenih svetih. Manjka opredelitev iz dolgoročnega programa 
stabilizacije in iz naših stališč, da morajo delavci v organizacijah združe- 
nega dela avtonomno odločati o cenah svojih proizvodov, prodajnih cenah. Uve- 
ljaviti je treba samoupravno kontrolo, ne pa državne, kar izhaja iz značaja 
družbene lastnine nad proizvajalnimi sredstvi. Poudariti pa je treba tudi od- 
govornost za svoj ekonomski položaj. Mislim, da je to v ustavi jasno oprede- 
ljeno, vendar moramo zahtevati odgovornost za uresničevanje politike cen in 
za kontrolo cen. Kdor sprejme kakšen akt, mora biti zanj odgovoren. Ob tej 
inflaciji moramo tudi ekonomske mehanizme za obvladovanje cen bolj aktivirati. 

V tem smislu bi kazalo besedilo smernic še dopolniti, saj so napotilo 
za pripravo planskih dokumentov in z njimi moramo doseči, da se bodo orga- 
nizacije združenega dela dejansko zavedale lastne odgovornosti za dogajanja 
na našem trgu. Podprl bi tudi predloge tovarišev Ribičiča in Krizmana glede 
sprejemanja smernic. Hvala! 
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Predsednik đ ? ,  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Kdo še želi raz- 
pravljati? Tovarišica Francka Uerga, prosim. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši! V današnji razpravi in 
v stališčih Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije je bilo že toli- 
ko povedanega, da se sprašujem, kaj naj še dodam. Vendar bi želela opozoriti na 
vprašanje, kako bomo uspeli s sedaj predloženimi smernicami, z razpravo o njih 
in z njihovim sprejemom resnično ustvariti takšno družbeno klimo pri temeljnih 
nosilcih planiranja, da .bo ta vplivala na resnične spremembe v kvaliteti gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi. 

Na podlagi razprav v organizacijah združenega dela bi lahko ocenili, da je 
pripravljenost na pripravo planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdob- 
je na izredno nizki stopnji. Kje so razlogi za takšno stanje? Prvi je v nedore- 
čenosti na področju spreminjanja gospodarskega sistema in ukrepov ekonomske poli- 
tike; o tem smo danes že govorili. Tega razloga ne moremo zanikati, saj razprave, 
ki so v tem obdobju o spremembah nekaterih sistemskih zakonov, ne dajejo upanja, 
da jih bomo do konca letošnjega leta ali vsaj hkrati s sprejemom planskih doku- 
mentov za novo srednjeročno obdobje sprejeli in da bomo na tej podlagi potem 
lahko.gradili, ekonomsko.politiko. Zato,menim, da bi,se morali družbenopolitično 
in strokovno v republiki organizirati tako; da bi čim več prispevali k spremi- 
njanju teh sistemskih zakonov. Pri tem bi morali izhajati iz načela, da gradimo 
samoupravni-družbenoekonoski sistem, ne pa da skušamo s   spremembo  ne- . 
katerih zakonov uveljavljati stare odnose ali odnose, ki niso skladni z oprede- 
litvami v naši ustavi in nekaterih drugih zakonih. Razprave o spremembah zakona 
o ugotavljanju celotnega prihodka in dohodka, o prvih zasnovah sprememb zakonov 
o planiranju in še nekaterih zveznih družbenih dogovorih kažejo na to, da v 
tej družbi nismo dovolj organizirani, tako strokovno kot politično, da bi gradi- 
li naš samoupravni družbenoekonomski sistem in menim, da imajo zato toliko večjo 
prednost tisti, ki skušajo ohranjati stare odnose ali celo odstopati od načrto- 
vane smeri razvoja. Zato ne bi smeli zanemariti ugovorov, na katere naletimo v 
organizacijah združenega dela, da je težko načrtovati razvoj, če nekatere temelj- 
ne stvari niso razčiščene. 

Drugo vprašanje, ki se pojavlja, je načrtovanje bodočega razvoja. Vpraša- 
nje je, na kakšnih osnovah načrtovati svoj razvoj, v kakšni smeri bodo konkreti- 
zirane zasnove bodočega razvoja, kdo bo tisti, ki bo opredelil, kaj je nosilec 
razvoja v naši republiki oziroma kdo in na kakšen način bo opredelil skupne raz- 
vojne proizvodne programe v Jugoslaviji. 

V tej družbi naj strokovne in znanstvene institucije, gospodarske zbornice 
naredijo korak naprej in ponudijo združenemu delu tisto, kar je iz strateškega, 
naravnega in drugih vidikov možno načrtovati oziroma kar boza nas pomenilo na- 
predek v naslednjih letih. Samo združeno delo ne more in niti ni njegova naloga, 
da bi opredeljevalo razvojne poti oziroma možnosti nadaljnjega razvoja. Čeprav 
se ne moremo v celoti strinjati s takšnimi razmišljanji, je vprašanje, na kakšen 
način bomo dobili skupno dogovorjene razvojne programe tako v Jugoslaviji kot v 
naši republiki. Prav gotovo bi se morali tudi v smernicah jasneje opredeliti, po 
katerih merilih bomo načrtovali nosilce razvoja v republikah in v Jugoslaviji. 
Prav gotovo se ne moremo strinjati s težnjami, da želi skoraj vsaka občina ali 
regija po lastnih merilih načrtovati in oblikovati nosilce razvoja, ne da bi upo- 
števala učinkovitost obstoječih dejavnosti, razpoložljive proizvodne dejavnike 
in zasnovo dolgoročnega razvoja Slovenije, razmere v Jugoslaviji in v svetov- 
nem gospodarstvu.  Te nosilce razvoja moramo opredeljevati na podlagi skupno do- 
ločenih meril. To zahteva povezanost strokovnega in znanstvenega kadra v organi- 
zacijah združenega dela in v drugih institucijah, skupaj z gospodarskimi zborni- 
cami. Na tej podlagi bomo lahko opredelili nosilce prioritet razvoja na vseh po- 
dročjih. 

Naslednje vprašanje je oblikovanje politike oziroma razporejanja družbe- 
nega dohodka. Spet bom navedla eno od temeljnih vprašanj iz razprav. Pogosto 
slišimo optimistična načrtovanja stopenj rasti, hkrati pa vse razprave zahte- 
vajo, da mora več dohodka ostajati v gospodarstvu, v materialni proizvodnji in 
da je potrebno krepiti tako družbeni kot osebni standard in da je potrebno tudi 
družbenim dejavnostim zagotoviti hitrejši razvoj. Optimistično začrtana rast 
in želje po hitrejšem izboljševanju  osebnega in družbenega standarda ne gredo 
skupaj. Če pa se bomo vendarle opredelili za krepitev osebnega kot družbenega 
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standarda in tudi za krepitev proizvodne sposobnosti, bo treba cilje postaviti 
bolj ofenzivno tako, da  dosežemo največje možne učinke in da na podlagi tega op- 
timistično, toda dokaj realno načrtujemo. 

Veliko govorimo o tem, da ne smemo več zapostavljati razvoja nekaterih druž- 
benih dejavnosti oziroma nekaterih programov in da moramo, če hočemo slediti teh- 
nološkemu razvoju, v Sloveniji namenjati več sredstev za izobraževanje in znanost. 
To bi morali obravnavati kot del akumulacije, ki prispeva k hitrejšemu tehnološ- 
kemu razvoju oziroma zagotavljanju vseh drugih ciljev. Take razprave zahtevajo 
hol-}   :jasne opredelitve tako v smernicah kot v nekaterih planskih aktih, v katerih 
se bomo morali ob razmerjih delitve družbenega proizvoda dohodka odločiti, da 
bo v okviru razpoložljivega dohodka oziroma družbenega proizvoda imela prednost. 

Poseben ^e problem, kako določiti odnose med globalno opredeljenimi razmer- 
ji vdružbenem planu republike, kakšna' je  potem  zveza s plani občin in plani 
temeljnih nosilcev planiranja. Mislim, da tudi pri tem problemu niti strokovno 
niti politično nismo dovolj organizirani, da bi lahko razdelali odnose planov 
družbenopolitičnih skupnosti in temeljnih nosilcev planiranja. Teoretično nam je 
jasno, naj temeljni nosilci planiranja dobesedno ne povzemajo opredelitev global- 
nih planov občin oziroma republike, kaj pa morajo napraviti, da te globalne opre- 
delitve dosežemo ob ustvarjanju družbenega proizvoda in pri njegovem razporejanju, 
je vprašanje, ki še ni razčiščeno in bi mu morali posvetiti vso pozornost. Lepo 
je ta politika v smernicah zastavljena, bojim pa se, kako jo bomo uresničevali, 
saj po informacijah, ki jih imam, to ninikomur ^asno. Hvala! 

Predsednik   dr.  Ciril   Ribičič:  Hvala lepa! Želi še kdo 
razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Anton Vratuša! Prosim! 

Dr.  Anton Vratuša  :  Upravičeno se srečujemo povsod z opozo- 
rili, da je nujno treba bolj izkoristiti obstoječa proizvodna sredstva, kar je 
ena od podlag za srednjeročno planiranje. Pri tem opozarjamo na rezerve v organi- 
zacijah 'dela, pri izkoriščanju strojev in drugih danosti. Iz gradiva, ki ^e pred- 
loženo, je tudi jasno, da bodo sredstva za nove naložbe tudi v bodoče močne ome- 
jena in načrtno usmerjena. Zato sem v gradivu iskal opredelitev uporabe sekundar- 
nih surovin. 

V svetu se na vsakem koraku srečate z organizirano dejavnostjo podjetij in 
prebivalstva, stanovanjskih četrti in posebnih dejavnosti, ki se razvijajo na 
podlagi sekundardnih surovin. Nekaj časa je bila tudi pri nas v časopisju precej 
prisotna problematika tako imenovane reciklaže, zdaj pa je to nekako utihnilo. 
Sem ter tja lahko preberemo  kakšno pohvalno novico, da so v neki šoli  zbrali 
toliko in toliko starega papirja, cunj ali podobnega oziroma tudi obratno, kako 
nekatere organizacije, ki naj bi odkupovale, tega enostavno ne delajo. V tujini 
imajo  v trgovinah posebne zaboje, na katerih je napisano, koliko stanejo posa- 
mezni stari predmeti. Nekoč je bilo na pivskih steklenicah,  za ameriško vojsko 
napisano, da jih je treba odvreči, ko popiješ pivo, sedaj pa je na njej označeno 
koliko dobiš, če jo prineseš v trgovino. In trgovske organizacije jih morajo 
odkupiti. Tudi pri nas smo s tem svojčas začeli, toda kmalu je bilo opuščeno. 

Po mojem mnenju bi sekundarne surovine morale najti mesto v naših planskih 
dokumentih in v ekonomski politiki. Zato bi bilo dobro v naših sklepih na tret- 
ji strani, v tretjem odstavku, ko pravimo: "posebno pozornost moramo v planskih 
dokumentih nameniti hitrejšemu uveljavljanju in boljšemu izkoriščanju znanja..." 
dodati še besedilo "smotrnemu koriščenju obstoječih možnosti in varčevanju, 
vključujoč koriščenje sekundardnih surovin". 

Zdi se mi, da v tekoči ekonomski politiki tudi ni dovolj poudarjena nuj- 
nost ugodnejše obravnave vsakogar, ki fii pri opremljanju stanovanja ali organi- 
zaciji dela v trgovini ali v proizvodnji prizadeva za zmanjšanje uporabe ener- 
gije, toplote ali luči. Po mojem mnenju bi moralo biti kot stalnica v našo eko- 
nomsko politiko vgrajeno ugodnejše obravnavanje tistih, ki se tako obnašajo. 

Želel sem še opozoriti na naše ekonomske odnose s tujino. Popolnoma se stri- 
njam, da se na prvo mesto postavljajo odnosi  z  deželami konvertibilnega trga, 
saj prav njim največ dolgujemo. Razen tega od tam moramo uvažati reprodukcij- 
ski material, ker je največ tehnologije iz teh dežel. 
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O odnosu do dežel v razvoju je v predloženih dokumentih bore malo povedane- 
ga, pa še to enostransko. Prebral bom nekaj iz petega dela "Pospeševali bomo 
sodelovanje z deželami v razvoju z izvozom proizvodov višje stopnje predelave, 
s prenosom tehnologije, z opravljanjem investicijskih del ter s postopnim poveče- 
vanjem . uvoza surovin, reprodukcijskega materiala in polizdelkov iz teh držav." 
Mene  moti beseda "polizdelkov". Ali res mislimo, da iz drugih dežel v razvoju 
ne moremo uvažati nič več, kot le polizdelke, ko pa dobro vemo, da so nekatere de- 
žele v razvoju, na določenih področjih dosegle višjo stopnjo tehnologije, kot 
mi. Takih enostranskih opredelitev ne bi smelo biti v našem planskem dokumentu 
za naslednje srednjeročno obdobje. 

Že v smernicah bi morali odločneje zapisati, da moramo odpraviti stalno upa- 
danje ali stagnacijo v menjavi z deželami v razvoju. Z nekaterimi deželami, kot 
na primer z Indijo je situacija katastrofalna. Ne izvažamo več ladij, ker so sami 
zgradili svoje ladjedelnice. Njihovo ponudbo na proizvodno ■ sodelovanje na tem 
področju pa so naši odbili. Danes izvažamo v Indijo le gotove izdelke, od njih 
pa uvažamo v glavnem le primarne proizvode. Tako je s tretjega ali četrtega mesta 
v naši menjavi z deželami v razvoju Indija zdrsnila na začelje.  Preveč se ob 
državniških in drugih obiskih omejujemo na ocene, da so politični odnosi odlič- 
ni, da pa ekonomski zaostajajo za njimi. 

Zdi se mi, da bi bilo treba v usmeritvah tudi reči, da moramo odločneje od- 
pravljati stalno upadanje in stagnacijo v menjavi z deželami v razvoju, poveče- 
vati pa tehnično sodelovanje. Vse večje število dežela v razvoju je v stanju ena- 
kopravno z nami razvijati tehnološko sodelovanje. V zvezi s tem bi lahko dodali 
poseben odstavek v našem predlogu stališč ali pa dopolnili odstavek na 3. strani 
z besedami: "Posebno skrb je potrebno posvetiti razvoju gospodarskega sodelova- 
nja z deželami v razvoju, ob večjem upoštevanju njihovih možnosti za hitrejši 
napredek kvalitetnega gospodarskega sodelovanja med deželami v razvoju". 

Strinjajn se s predlogom, da se potrudimo in že danes sprejmemo sklepe, ker 
bi bilo to koristno ne le za naš zbor, ampak tudi za Skupščino v celoti. 

Predsednik dr,.  Ciril  Ribičič;  Hvala lepa, tovariš Vratuša! 
Nadaljnjo razpravo bi rad usmeril na predlog stališč, zato prosim za konkretne 
Predloge, da pomagamo skupini delegatov pri njenem delu. 

Besedo ima tovariš Rudi Čačinovič, prosim! 

Rudi Čačinovič:  Tovarišice in tovariši delegati! Strinjam se 
S stališči, imam pa nekaj vprašanj  v zvezi z ekonomskimi odnosi s tujino. 

Mislim, da smo že govorili o tem, kaj se v sedanji krizi dogaja v svetu. 
Enako kot kapitalistični se bo moral tudi socialistični svet srečevati z novimi 
tehnologijami, z vprašanji preusmeritve in prestrukturiranja svojega gospodar- 
stva itd. Glede na to, da imamo velike obveznosti v zvezi z vračanjem kreditov in 
da  smo se nekaj časa celo hvalili, da jih bomo sami vračali in bomo vse, kar bomo 
ustvarili, dali za odplačilo kreditov, pomeni, da bo zmanjkalo sredstev za mo- 
dernizacijo in za nove tehnološke dosežke v industriji, pa tudi za to, da bi 
bili sposobni v bodoče tudi konkurirati v svetu. 

Če pogledamo sedaj smernice v poglavju "Ekonomski odnosi s tujino", je pov- 
sod rečeno, da imajo prednost vsi tisti, ki izvažajo na konvertibilno področje. 
To je prav. Dogaja pa se, da danes izvažamo za vsako ceno, kar pomeni tudi z 
izgubo. Rečemo le, da bomo dali prednost tistim, ki izvažajo na konvertibilno 
tržišče. Prav bi bilo, da opredelimo, koga bomo podpirali in kdaj in komu bomo 
.^ali sredstva, ki jih ni dovolj. 

Opažamo pa še problem, da se v Jugoslaviji pojavljajo najrazličnejše de- 
lavnice, manjše industrije, ki temeljijo na tem, da je tečaj dolarja tak, da pri 
nas v dinarjih kolikor toliko omogoča neke osebne dohodke, v resnici pa konku- 
riramo najmanj razvitim deželam z najnižjim standardom, šivamo hlače ali podob- 
no in prodajamo naše poceni delo. Taka politika s tako široko opredelitvijo iz- 
voza na konvertibilno tržišče nas bo ob teh pogojih, ko bomo imeli še več takih 
industrij in delavnic, zadržala še na nižji ravni v prihodnjem razvoju. Na ta na- 
čin bomo zacementirali naš nizek življenjski standard še za naslednjih dvajset 
iet, namesto da bi se prilagodili razvoju v svetu in izkoristili naše možnosti. 
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Treba, bi bilo re5i, da, podpiramo izvoz v skla,du z našim razvojem, ne pa izvoz 
za vsako ceno. Hvala lepa! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvaila lepa! Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo. Nadaljevali jo bomo po tem, ko bo skupina pripravila 
predloge za dopolnitev predloga stališč. 

Prehajamo na  4.  točko dnevnega reda,  to je na osnutek 
odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske 
politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil  v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Predlagam, da ta osnutek odloka Družbeno- 
politični zbor obravnava kot zainteresiran zbor na podlagi 84. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Ugotavljam, da se 
strinjate. 

Osnutek odloka je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbo- 
ra. Danes smo prejeli poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in osnutek 
stališč in predlogov, ki bi jih zbor sprejel na podlagi 84. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

V pripravah na današnjo sejo je bilo predlagano, naj bi zbori dokončno 
opredelili svoja stališča do osnutka na sejah 24. oktobra, tako da ni nujno, 
da danes zaključimo obravnavo te točke dnevnega reda, vendar smo menili, da je 
kljub takšnemu predlogu prav, da začnemo razpravo o osnutku odloka  zato, da bi 
lažje pripravili kvalitetna stališča za našo sejo v naslednjem mesecu. 

Predstavnik Izvršnega sveta na seji zbora je tovariš Viktor Žakel;). Ali je 
potrebna uvodna obrazložitev? (Ne.) Želi besedo poročevalka Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose tovarišica Francka Herga? (Ne.) 

Pričenjam z razpravo.Kdo želi razpravljati? Prosim tovariša Mirana Potrča, 
da v imenu delegacije pove nekaj o prvih razpravah v Jugoslaviji. 

Miran  Potrč:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariš! Naj- 
prej bi podprl predlog odbora, da razprave o odloku o smernicah za srednjeroč- 
ni plan razvoja Jugoslavije od 1986 do 199o(Družbenopolitični zbor danes ne bi 
zaključil,  ker so stališča in usmeritve, ki jih Družbenopolitični zbor spre- 
jema o takih dokumentih, ki jih usklajujemo v Zboru republik in pokrajin, ved- 
no pomembna pomoč, ne samo delegaciji, ampak tudi opredeljevanju v obeh drugih 
zborih. Takšno pomoč pa predstavljajo zato, ker je pred njihovim oblikovanjem 
opravljena celovitejša razprava in dobijo delegati Družbenopolitičnega zbora 
potrebna mnenja družbene baze o temeljnih vprašanjih in temeljnih problemih. 

V tem primeru, ko smo z razpravo o odloku o zveznih smernicah v SR Slove- 
niji šele pričeli in je bila zaenkrat v večji meri opravljena le v raznih orga- 
nih družbenopolitičnih organizacij, predvsem na Predsedstvu Republiške konferen- 
ce SZDL Slovenije včeraj in na Svetu za družbenoekonomske odnose pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije in na družbenem svetu za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko, ni pa bilo še širše razprave, menim, da bi bilo prav 
pred oblikovanjem stališč v Družbenopolitičnem zboru slišati še vso razpravo 
v delovnih telesih vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Tudi v družbenopolitič- 
nih organizacijah bomo v tem času prek razprave na terenu lahko dobili ustrezen 
vpogled v problematiko. 

Odločitev za dodatno razpravo je pravilna tudi zato, ker je bilo v nekate- 
rih dosedanjih razpravah, predvsem včeraj na Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije in pred tem na Družbenem svetu za razvoj in ekonomsko politiko 
zelo jasno poudarjeno, da je nujna večja skladnost in sočasnost ter medsebojno 
Povezovanje in obravnavanje zveznih in republiških smernic.  Opredelili smo se 
namreč, da najverjetneje zbori Skupščine SR Slovenije tudi do republiških smer- 
nic dokončno ne bodo oblikovali svojih sklepov in stališč na današnji seji, am- 
pak šele lo. oktobra. To omogoča, da še bolj temeljito medsebojno primerjamo 
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zvezne in republiške usmeritve in n^ t^ način zagotovimo potrebno medsebojno 
skladnost. Za besedila to seveda ne velja; ker bo naše besedilo, žal, usklaje- 
no šele v novembru v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

V nadaljevanju bi na kratko opozoril na nekatera temeljna vprašanja, ki so 
se doslej oblikovala v razpravah ob osnutku smernic. Zanje menim, da bi jih 
morali upoštevati v stališčih in usmeritvah Družbenopolitičnega zbora. 

Prvo zelo pomembno vprašanje je vprašanje odnosa, ki ga ima odlok do stabi- 
lizacijskega programa in njegovega izvajanja. Ugotavljamo, da med načelnimi in 
konkretnimi usmeritvami v smernicah obstajajo določena neskladja, in sicer odlok 
o smernicah v svojem načelnem delu izhaja iz stabilizacijskega programa, terja 
tudi njegovo dosledno uresničevanje, vendar pa se v konkretnih opredelitvah ukre- 
pov in pogojev uresničevanja ekonomske politike v naslednjem srednjeročnem obdob- 
ju pojavljajo ugotovitve in stališča, za katere lahko dvomimo, ali so v celoti 
in dosledno izpeljana iz stabilizacijskega programa. To je prva ugotovitev. Druga 
pa je naslednja: namesto da bi izhajali že iz uresničitve prve faze programa in 
torej sprejeli najpomembnejše sistemske rešitve, ki bi v novem srednjeročnem ob- 
dobju delovale in imele svoje pozitivne učinke na kvaliteto gospodarjenja, šele 
v novem srednjeročnem obdobju predvidevamo, da bomo drugačne pogoje gospodar- 
jenja prek izpeljave sistema postopoma uresničili. Mislim, da bi bilo zato prav 
opozoriti na to vprašanje in v zvezi s tem zahtevati, da z aktivnostjo v Jugo- 
slaviji do sprejema novega srednjeročnega plana zagotovimo vse potrebne dogradi- 
tve sistema in s tem ustvarimo možnost, da bi bil lahko družbeni plan Jugoslavi- 
je, ki mora opredeliti poleg dogovora tudi osnovna vprašanja delovanja ekonom- 
skega sistema in ekonomske politike, jasen, precizen in izgrajen na že potreb- 
nih dopolnjenih izpeljavah sistema. 

Tudi razprava na Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije je potrdi- 
la, da je to potrebno storiti čimprej, ker so jasni pogoji gospodarjenja, ki 
naj bi veljali v naslednjem srednjeročnem obdobju, ena od osnovnih usmeritev, 
ki bo podlaga za planiranje lastnega razvoja v organizacijah združenega dela 
in njihovih medsebojnih povezavah. Vsekakor je to veliko bolj bistveno kot raz- 
na predvidevanja kvantitativnih gibanj ali panožnih usmeritev, ki so sedaj v 
smernicah v večji meri prisotne. 

Drugo vprašanje, o katerem smo veliko govorili, je vprašanje realnosti postav- 
ljenih ciljev, predvsem pa možnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev. Real- 
nost ni bila posebej poudarjena za to, da bi kakorkoli zavračali relativno ambi- 
ciozne razvojne cilje v naslednjem srednjeročnem obdobju, ki so zagotovo nujni, 
in tudi ne zato, ker bi trdili, da takšnih relativno ambicioznih razvojnih ciljev 
ob ustreznih pogojih  ne bi bilo mogoče uresničiti. Nasprotno, v Sloveniji se 
strinjamo z nekaterimi ugotovitvami v smernicah, in sicer, da bi ob ustreznejših 
pogojih najbrž bilo možno uresničiti še bolj ambiciozne cilje. 

Nekatera vprašanja pa kaže ponovno preveriti in oceniti, da bi bila ta 
realnost v večji meri prisotna. Eno od takšnih vprašanj je vprašanje medseboj- 
ne skladnosti in sploh pripravljenosti vseh ustreznih bilanc, ki bi zagotovile 
realno podlago za oceno, kje inv kakšnem položaj bomo v začetku naslednjega 
srednjeročnega obdobja. Opozarjamo predvsem na to, da niso v zadostni meri upo- 
števane bilance celotnega ustvarjanja dohodka, ampak bolj bilance njegovega 
razporejanja. Če pa želimo zagotoviti kvalitetnejše gospodarjenje, ostajajo naj- 
večji problemi in tudi najpomembnejše naloge predvsem na področju ustvarjanja do- 
hodka. Za zagotovitev kvalitetnejše, večje in cenejše proizvodnje, takšne, ki 
bo imela vloženega več domačega znanja in dela, ki bo   sposobna biti konkuren- 
čna doma in tudi na svetovnem trgu, so pomembna predvsem vprašanja izkoriščanja 
kapacitet, stroškov na enoto proizvoda in uporabljenih sredstev, vprašanje uva- 
janja novih in sodobnejših tehnologij, koriščenja sredstev in podobno. To v bi- 
lancah seveda v zadostni meri ni prikazano. 

Drugo vprašanje je vprašanje celotnega kompleksa ekonomskih odnosov s tuji- 
no oziroma predvsem finančnih obveznosti in finančne situacije Jugoslavije gle- 
de na naše dolgove v tujini. Pri tem je treba povedati, da najbrž pripravljalec 
gradiva, Zvezni izvršni svet, že razpravlja o ustreznih gradivih po predhodni 
razpravi :na sejah Predsedstva SFR Jugoslavije in Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Jugoslavije o finančni konsolidaciji tujih dolgov do leta 199o in ima 
tudi ustrezna gradiva. Delegatska baza pa teh gradiv nima in tudi delegati v Zbo- 
ru republik in pokrajin ne. Analitična gradiva in smernice te problematike ne 
vključujejo in je zato realnost tega dela težko oceniti. 
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Tretje vprašanje, glede realnosti se postavlja zaradi domače nelikvidnosti 
oziroma doma že anticipirane porabe, ki ni majhna. Po nekaterih ocenah se najbrž 
približuje letnemu družbenemu proizvodu Jugoslavije, ni pa realno upoštevana 
v bodočih predvidevanjih in ni nobenih neposrednih zagotovil v smeri, da bo v 
tem času pripravljen konkreten program za izboljšanje stanja. Vemo, da tega ni 
mogoče spremeniti v enem letu, ampak bo trajalo to morda pet in še več let, da 
bomo postopoma iz tekočega ustvarjenega dohodka nadomeščali del tistega, kar smo 
v preteklih letih porabili. Na ta način bi pritiski te anticipirane porabe, kot 
pravimo, ne imeli enake iteže v celotnem naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Najpomembnejše vprašanje je povezano z dejstvom, da ni dovolj jasnega pri- 
kaza, kakšne pozitivne posledice bodo za usmeritev gospodarstva in predvsem za 
stvarno razpolaganje s sredstvi imeli že sprejeti in mnogi še predvideni ukrepi 
ekonomske politike. Gre zlasti za vprašanje zagotavljanja lastnih obratnih sred- 
stev, vprašanje realnejše amortizacije in realnejšega izkazovanja in ugotavlja- 
nja obratnih sredstev, zalog ter določena druga vprašanja v zvezi s finančno dis- 
ciplino, pokrivanjem izgub in podobno. To bo gotovo imelo svoj vpliv na razpolož- 
ljiv dohodek gospodarstva, predvsem na njegov razpoložljivi del za razširjeno 
reprodukcijo in obstaja vprašanje, ali bo v celoti mogoče vsa predvidevanja o 
tem, naj bi bil 23 %-ni delež družbenega proizvoda namenjen za razširjeno repro- 
dukcijo, uresničti ob upoštevanju dejstva, da se hkrati predvideva najmanj 80 
%-no lastno financiranje. Sklepam, da se potem ne moremo v večji meri zanašati 
niti  na bančna sredstva niti na dodatno akumulacijo iz tujine. 

Peto vprašanje v zvezi z realnostjo je vprašanje nekaterih kvalitetnih ci- 
ljev, ki so po naših skupnih ocenah ustrezno opredeljeni, saj sem že omenil 
vprašanje samofinanciranja gospodarstva, dvakrat hitrejše obračanje sredstev kot 
doslej, bistveno zmanjšanje deleža materialnih stroškov in podobno. Ne dvomimo, 
da je ta usmeritev prava, vendar celotne bilance in predvideni ukrepi ne dajejo 
zagotovila, da bo takšne kvalitativne  cilje mogoče doseči. 

Tretja skupina vprašanj, ki bi jo po mojem mnenju morali  obravnavati, so 
vprašanja povezana s kvaliteto ciljev in metodami oziroma načini njihovega ure- 
sničevanja v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Prvo in najbrž za Družbenopolitični zbor izjemno pomembno vprašanje v zvezi 
s tem je vprašanje nadaljnjega razvoja socialističnih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov. Smernicam ni mogoče očitati, da tega cilja v svojih izhodi- 
ščih ne postavljajo na ustrezno prvo mesto. Postavlja pa se vprašanje in mi- 
slim, da bi ga bilo potrebno temeljito proučiti, ali vse izpeljave v sistemskem 
delu in v ukrepih ter pogojih ekonomske politike zagotavljajo, da se bo okrepil 
položaj delavcev v združenem delu pri odločanju o enostavni in razširjeni repro- 
dukciji. Po naših ocenah je na podlagi nekaterih konkretnih opredelitev mogoče 
celo podvomiti, ali je v izpeljavah ta usmeritev dovolj trdno in odločno opre- 
deljena. Temu vprašanju je zato potrebno posvetiti ustrezno pozornost in terjati, 
da je treba ta cilj prek mehanizmov sistema in ekonomske politike uresničiti. 

Drugo vprašanje je neposredno povezano z nadaljnjim razvojem samoupravlja- 
nja. To je vprašanje usmeritve k večjemu uveljavljanju zakonitosti in delovanju 
tržišča. Pri tem mislimo in ocenjujemo, da to vprašanje ni dovolj izpostavljeno, 
vemo pa seveda vsi, da v naših pogojih ob doseženi stopnji razvitosti proizva- 
jalnih sil in hitrejšem uveljavljanju sistema socialističnega samoupravljanja 
brez sočasnega večjega in doslednejšega uveljavljanja ekonomskih in tržnih 
zakonitosti v pogojih  sistema socialističnega samoupravljanja ne more biti. Mi- 
slimo, da je dohodek mnogo premalo poudarjen kot razvojni motiv gospodarjenja. 
Mislimo tudi, da so premalo jasno opredeljeni pogoji in kriteriji, da mora biti 
kvaliteta dela, kvaliteta gospodarjenja z družbenimi sredstvi, zmanjševanje stroš- 
kov, izvozna usmeritev in neto devizni učinek tisto, kar mora spodbujati razvoj- 
no usmeritev in konkretne proizvodne odločitve organizacij združenega dela. Na 
tem področju so panogam, ki takšne cilje dosegajo, dani mnogo večji poudarki in 
lahko se zgodi, da se ekonomskim kriterijem ne bo dajalo dovolj poudarka.Panož- 
na usmeritev bi lahko pomenila predvsem licitiranje pri skupnem dogovoru o deli- 
tvi predvidenega družbenega proizvoda, namesto dogovora o ustvarjanju večjega 
dohodka na podlagi kvalitetnih elementov. 

Naslednje vprašanje kvalitete ciljev je vprašanje opredeljevanja osnov in 
izhodišč sistema. Naša skupna ocena je, da je ta del smernic najbrž eden od 



- 3o2 

najslabših. KXjub tiežavam, ki jih pripravljalci gradiva imaDo, ker mnoga vpraša- 
nja namreč še niso razčiščena r nimamo dokončnega dogovora o sistemu cen, o neka- 
terih elementih razširjene reprodukcije, o davčnem sistemu, financiranju federa- 
cije, pospeševanju nerazvitih - je vendarle res, da so v tem delu posplošeno 
in nekoliko parafazirano napisani strgani deli iz usmeritev dolgoročnega progra- 
ma, ki jih je mogoče zelo različno tolmačiti. Najbrž bi bilo v tej fazi boljše 
reči, ka^ je treba do določenega roka narediti ali kakšen ^e temeljni namen, kot 
na pol ali z besedno igro opredeliti usmeritev, ki ni dovolj jasna in dopuščamo 
zelo različne razlage. 

Ocenjujemo, da v razvojni usmeritvi ni bila dana zadostna teža nujnosti bolj 
enakopravnega in učinkovitega ter ekonomsko bolj upravičenega vključevanja Jugo- 
slavije v mednarodno delitev dela. To bi bilo potrebno opredeliti vsaj v izpe- 
ljavi  ciljev. Govoriti je treba tudi o nujno potrebnem znanju, inovacijah in 
izpopolnjevanju tehnologije ter kvaliteti proizvodnje. Razvojna usmeritev je zdaj 
še precej usmerjena v nadomeščanje uvoza in razvoj nekaterih že ugotovljenih 
šibkih točk v dosedanjem razvoju, kot so energija, promet, surovine, turizem 
in kmetijstvo. Pri tem je poseben problem, da kriteriji za razvojne usmeritve 
na teh področjih nimajo enakih kvalitativnih kazalcev, kot na primer v predelo- 
valni industriji in da sistem združevanja sredstev za razvoj teh dejavnosti do- 
pušča možnost uporabe mehanizmov, ki ne bi bili v zadostni meri oprti na nepo- 
sredni interesni povezanosti organizacij združenega dela za razvoj neke proizvod- 
nje in neke dejavnosti. 

Četrti sklop vprašanj, o katerih bi morali ali imamo glede na razmere, v 
katerih pripravljamo in začenjamo temeljitejšo aktivnost za nove srednjeročne pla- 
ne, dovolj jasna sistemska izhodišča; ali smernice v zadostni  . meri usmerjajo 
organizacije združenega dela in skupnosti k uveljavljanju sistema samoupravnega 
družbenega planiranja. V dosedanjih razpravah je bilo ugotovljeno, da imamo zvez- 
ni in republiški zakon o sistemu družbenega . planiranja, vendar že nekaj časa 
Javno govorimo o tem, da ju je treba spremeniti, ker ima ta naloga slabosti. Ta 
ugotovitev in dejstvo, da zakonov v praksi zadnjih dveh srednjeročnih obdobij 
nismo dovolj doseldno uveljavljali, povzročata določeno negotovost pri neposred- 
nih samoupravnih nosilcih glede njune vrednosti. Hkrati tudi zakon, ki naj bi 
bil že pripravljen, to še ni, ker v okviru Izvršnega sveta in stabilizacijske ko- 
misije še vedno potekajo razprave o nekaterih načelnih vprašanjih dograditve se- 
danjega sistema samoupravnega družbenega planiranja. To povzroča precejšnjo nego- 
tovost in slabo vpliva na pripravo novih srednjeročnih planov. 

Ocenjujemo, da vsebina smernic, takšna, kot je, ne pomeni posebne spodbude 
ali konkretne podlage za neposredno aktivnost v organizacijah in skupnostih. 
Zanje bi bilo najbolj pomembno, da so jasno določeni okviri in pogoji ekonomske 
politike in sistemske rešitve, ki naj bi jih upoštevali pri planiranju lastnega 
razvoja in proizvodnje. To je veliko bolj pomembno, kot pa predvidevanje rasti 
industrijske proizvodnje v takšnem ali drugačnem odstotku ali predvidevanje, da 
bodo določene dejavnosti imele posebno težo in pomen. Mislimo, da bi zato smerni- 
ce morale dati mnogo več poudarka vsebini, ki bi neposredno spodbujala organiza- 
cije k samoupravnemu planiranju in sporazumevanju o temeljih planov. To je izje- 
mno pomembno zato, ker so bila v nekaterih dosedanjih razpravah dana zelo jasna 
opozorila, da je od  načina planiranja, od tega, ali bomo samoupravno planirali 
ali pa hierarhično od zgoraj navzdol, močno odvisno tudi njihovo dejansko ure- 
sničevanje in ekonomska politika v naslednjih petih letih. Če povem nekoliko gro- 
bo: če bodo plani tako državni kot so bili doslej, je težko predvidevati, da jih 
bo mogoče uresničevati drugače, kot z raznimi administrativnimi in interventni- 
mi ukrepi. Potem se bomo v naslednjih petih letih zastonj jezili, čemu sprejema- 
mo take ukrepe. Tako bo, če plani ne bodo nastajali iz neposredno povezanih in- 
teresov medsebojno odvisnih organizacij združenega dela.  Ta poziv in ta usmeri- 
tev nista po našem mnenju dovolj prisotna v zveznih smernicah in najbrž tudi ne 
v slovenskih smernicah. 

Mislimo, da bi bilo prav, da prav zaradi teh razlogov, o katerih sem govoril. 
Družbenopolitični zbor zelo jasno opozori na obveznost najširše družbene aktiv- 
nosti, ki mora neposredno slediti v družbeni bazi. Obvezno mora prihajati do ne- 
posrednih spodbud za skupno planiranje dohodkovno odvisnih organizacij združene- 
ga dela na enotnem jugoslovanskem trgu, ker je to po našem prepričanju eden od 
najpomembnejših pogojev, da bomo do ustreznega in drugačnega plana prišli. Rad 
bi namreč povedal, da takrat, ko govorimo o skupnih interesih v Jugoslaviji, ne 
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ločujemo dveh stvari; eno so konkretni skupni interesi, ki jih im^jo mnoge orga- 
nizacije združenega dela in bi s celotnim sistemom planiranja morali spodbuja- 
ti, da se ti skupni interesi uveljavijo prek skupnih planov^ drugo pa so seve- 
da tisti skupni interesi, za katere pravimo, r.aj bodo racionalni, selektivni, 
ož^e opredeljeni, kjer se pogovarjajo med seboj tudi družbenopolitične skupno- 
sti. Kadar govorimo o skupnih interesih,mislimo običajno na slednje in pustimo, 
da se družbenopolitične skupnosti med seboj glede teh interesov usklajujejo brez 
združenega  dela. Menim, in tudi dosedanje izkušnje to potrjujejo, da pri takem 
usklajevanju običajno nimamo srečne  roke in tudi dobrih rezultatov ne. Prav za- 
to bi morali neposredno sporazumevanje o skupnih interesih  povezanih organizacij 
posebej poudariti. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa, tovariš Potrč! 
Kdo še želi razpravljati? Tovariš Rudi Čačinovič, prosim! 

Rudi  Čačinovič:  Nadaljeval bi v smislu razprave, ki sem jo 
imel  ob prejšnji točki.V teh smernicah je nekoliko bolje opredeljeno to, kar 
sem prej kritiziral. Napisano je, da bomo podpirali tLste ukrepe in programe, ki 
bodo po merilih svetovnega trga delovali rentabilno, se pravi, da ne gre za iz- 
voz za vsako ceno in omogočali redno poravnavo obveznosti zaradi zunanjih kre- 
ditov. To je en kriterij. Verjetno pa bi bilo treba v smernicah našega razvoja 
predvidevati tudi prestrukturiranje gospodarstva in modernizacijo že zastarele 
industrijske opreme. 

Tovariš Potrč je omenil naše obveznosti do leta 199o. Tovarišica Milka 
Planine  nas je potolažila v Pulju, da bo leta 199o največ 25 odstotkov naših 
deviznih sredstev, ki jih bomo ustvarjali, šlo za obveznosti. Ne vem, ali je to 
že odločeno   in ali smo na take pogoje že pristali. Verjetno bi morali naredi- 
ti vse, da bi bilo 25 odstotkov tudi zdaj, ne šele takrat. Več kot 25 odstotkov 
pomeni še večje zaostajanje naše modernizacije, ki je pogoj za to, da bomo lahko 
po letu 199o kolikor toliko konkurenčni na svetovnem trgu. 

Mislim, da je v tem besedilu predlagano nekaj takega, kar je že povedal to- 
variš Vratuša. Piše namreč: "Ustvarili bomo možnost, da na podlagi obojestranskih 
interesov v okviru uravnovešene in stabilne menjave izboljšamo ekonomsko sodelo- 
vanje z vsemi regijami in državami, zlasti z državami v razvoju". 

To je le želja,  ki jo zvezna gradiva ponavljajo že nekaj desetletij in 
čeprav vemo, kakšna je uresničitev tega cilja, so vsaj željo zapisali v smernice. 

Predsednik   dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, potem predlagam, na podlagi razprave 
naslednji sklep: 

1. Obravnava osnutka odloka o temeljnih smernicah drubenoekonomskega raz- 
voja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o in sprejem 
stališč in predlogov k osnutku odloka se prekine in nadaljuje na naslednji seji 
zbora, dne 24. oktobra 1984. 

2. Odbor za družbenoekonomske odnose naj do te seje pripravi predlog sta- 
lišč in predlogov na podlagi pripomb in predlogov, danih v razpravi k osnutku 
odloka v Skupščini SR Slovenije in družbenopolitičnih organizacijah. 

Ima kdo kakšne pomisleke glede tega? (Ne.) Ugotavljam, da nima, zato pred- 
lagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da sklep sprejmemo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo  na     7.      točko     dnevnega     reda,        to  so  volitve 
in   imenovanja. 

Najprej imamo predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca 
SR Slovenije. 
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Predložila, ga, je Komisija Skupščine SR Slovenije za,  volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 'Izvršni svet se s predlogom strinja,. Po tem predlogu se 
za namestnika javnega tožilca SR Slovenije imenuje tovariš Boris Šetina. Želi 
kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Da^em predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za to, da predlog odloka sprejmemo, naj prosim, dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo, predlog odloka soglasno sprejeli. 

Drugi je predlog ■  odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiš- 
kega komiteja za energetiko. 

Predložila ga je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
Po tem predlogu se razreši Cveto Majdic dolžnosti namestnika predsednika Repu- 
bliškega komite3a za energetiko in imenujeta Gvido Rozman in Alojz Saviozzi za 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za energetiko. 

Želi o predlogu odloka kdo razpravl3ati? (Nihče.) Da^em predlog na glasova- 
nje. 

Kdor je za to, da predlog odloka sprejmemo, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

Predlagam, da sejo zbora prekinemo, saj mora skupina delegatov še dopolni- 
ti stališča k 3. točki dnevnega reda, čakati pa moramo tudi na usklajevanje 
glede zakona o pravobranilstvu, če bo le-to potrebno. Predlagam odmor do 13. 
ure, sejo pa bi zaključili po možnosti do 14. ure. 

(Seja  zbora je bila prekinjena ob 11.4o uri in se je nadaljevala ob 
13.o5 uri.) 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič:  ..V nadaljevanju seje vas 
najprej obveščam o razpravi o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravo- 
branilstvu. 

Oba zbora sta sprejela zakon vključno z našim amandmajem, s črtanjem lo. 
člena. Verjetno kakšno dodatno usklajevanje ni potrebno. 

Nadaljujemo z obravnavo  3.  točke  dnevnega  reda.  Za- 
ključiti moramo obravnavo stališč k republiškim smernicam. 

Prosim predstavnika skupine, da nam poroča o predlaganih spremembah k 
predlogu stališč. Tovariš Igor Krizman, prosim! 

Igor  Križman:  Skupina je pregledala razpravo in predlagala na- 
slednje dopolnitve in spremembe predloga stališč: 

1. Na drugi strani v drugem odstavku naj   bi se zadnji stavek spremenil 
tako, da se glasi: "Tako rast bo mogoče doseči le ob dosledni in pravočasni 
izpeljavi  prve faze dolgoročnega programa stabilizacije in ob pravočasnem 
sprejemu vseh sistemskih rešitev in ukrepov ekonomske politike, ki bodo osnova 
za stabilnejše pogoje gospodarjenja v naslednjem srednjeročnem obdobju in za 
realnejše družbene plane." 

2. Na 3. strani predlagamo, da se za prvo alineo doda nova alinea, ki se 
glasi: "pospešiti moramo premike pri uveljavljanju učinkovitejšega  gospodarje- 
nja z družbenimi sredstvi, še posebej z nadaljnjim razvijanjem samoupravnega 
združevanja dela in sredstev, ki mora postati prevladujoč način koncentracije 
sredstev za uresničitev skupno dogovorjenih razvojnih programov. Te procese mo- 
rajo bolj kot doslej spodbujati ukrepi ekonomske politike." 

V drugi alinei na tretji strani naj se v tretji vrsti za besedama "bo po- 
trebno" doda še besedilo: "v procesu samoupravnega usklajevanja nosilcev plani- 
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ran^a čim pre3.""Tako bi se celotno besedilo glasilo: "Ob upoštevanju, da bo tre- 
ba del akumulacije nameniti za vračilo dolgov, selektivno pokrivanje izgub in vla- 
ganja v infrastrukturo, ki bodo dogovorjena, bo potrebno v procesu samoupravnega 
usklajevanja nosilcev planiranja čimprej podrobno opredeliti..," 

V tretji alinei na 3. strani, v zvezi z izvozom predlagamo, da se v drugi 
vrsti za besedo "treba" doda besedilo: "ob kvalitetnejših izvoznih programih". 
Treba bo ob kvalitetnejših  izvoznih programih dosegati tudi večjo konkurenčnost 
naših proizvodov. 

Na koncu te alinee se za piko doda naslednji stavek: "Posebno skrb moramo 
posvetiti sodelovanju z državami v razvoju ob večjem upoštevanju njihovih možno- 
sti za enakopravno sodelovanje". 

Na četrti strani se v zadnji alinei doda naslednji stavek: "Bolje je treba 
koristiti tudi sekundarne surovine. "^ 

To so spremembe, ki jih predlagamo. Ocenjujemo, da smo večino pripomb zaje- 
li/ četudi je bilo v razpravah izrečenih več pripomb, za katere pa menimo, da 
nekatere dajejo podporo že izraženim stališčem, kot na primer tiste o nujnosti 

pripravo pl_ 
družbenopolitično aktivnost pri pripravi planov in so ustrezno vključena v sta- 
lišča, ki jih je oblikovalo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije v 
uvodnem delu stališč. Ta napotila so bolj napotilo frontnim organizacijam za 
njihovo aktivnost. Zato je   primerno, da se podrobneje opredelijo v stališčih 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze. Ocenjujemo pa, da jih ni 
potrebno vnašati v stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine, saj so ta sta- 
lišča oblikovana na podlagi stališč Socialistične zveze. 

V razpravi so bile dane tudi nekatere konkretne pripombe k posameznim delom 
smernic. Ocenjevali smo, da so konkretne pripombe namenjene predlagatelju za 
izpopolnitev besedila. To velja na primer za drobno gospodarstvo in za politiko 
cen, kjer je bilo ugotovljeno določeno razhajanje med opredelitvami smernic in 
načrtovanimi predlogi za sistemske spremembe na tem področju. To smo že ugotav- 
ljali na seji odbora in predlagatelj bo ustrezno prilagodil vsebino predvidenim 
sistemskljin rešitvam. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.   Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Želi kdo raz- 
pravljati o predlogih, ki jih predlaga skupina? Prosim, tovariš Rudi Čačinovič. 

Rudi Čačinovič: Mislim, da bi Slovenija, kot bolj razvita 
in tista, ki se bo morala v prvi vrsti intenzivno vključevati v procese v raz- 
vitem svetu, v smernice morala vključiti besedilo s takimi kvalitetnimi zahte- 
vami, kot je navedeno v zveznih smernicah. Opozarjal sem na vprašanje podpira- 
nja izvoza,nikjer pa ne pišemo, pod kakšnimi pogoji bomo ta izvoz podpirali. V 
zveznih smernicah je to omenjeno, zato bi v republiških smernicah pričakoval 
prej več kot manj. To je moja skromna pripomba. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Vsebinsko pomeni ta pripom-r 
ba, da je treba na nekaterih mestih poudariti, da ne gre za izvoz za vsako ceno. 

Prosim, tovariš Krizman, ali lahko to pojasniš! 

Igor  Križman:  Menili smo, da je v sedanjem stališču, ki usmer- 
ja povečanje izvoza na konvertibilno področje, vendarle opredelitev, da je pri 
tem treba doseči večjo konkurenčnost naših proizvodov in storitev na tujih 
trgih; konkurenčnost  smo v vseh naših dosedanjih usmeritvah opredeljevali kot 
ekonomsko konkurenčnost, to pomeni, da izvažaš proizvode, ki imajo tudi določen 
dohodkovni učinek in ki pokrivajo stroške. Ta usmeritev na konkurenčnost naših 
proizvodov je bila ves čas usmerjana proti izvozu za vsako ceno. 
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Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič;  Očitno gre za,  različno tolma- 
čenje. Zato bi bilo treba besedilo drugače oblikovati. 

Tovariš Milisav Jankovič ima besedo? 

Milisav  Janković: Strinjam se s tem, kar je povedal delegat 
pred menoj. Pri prebiranju tega gradiva imam občutek, da iz njega veje samo sta- 
biliziranje proizvodnje. Če v tem trenutku ne uveljavimo perspektivnih programov, 
bo stabilizacija ostala le pri tem, ne bomo pa imeli nečesa, kar bo dajalo več 
denarja, kar bo bolj produktivno in kar nas edino lahko reši iz zagate. 

Predsednik  dr.  Ciril   Ribičič:  Hvala lepa! 

Tovarišica Silva Jereb želi razpravljati. Prosim! 

Silva Jereb:  V zvezi s tistim delom, ki govori o družbenih de- 
javnostih in prioritetnih programih, bi rada nekaj pripominila. Opravičujem se, 
ker se oglašam šele sedaj. Kot predsednica Odbora za družbenopolitični sistem 
sem bila na seji medzborovske skupine delegatov in me zato pri tej točki ni 
bilo na zboru. 

Na 4. strani zgoraj predlagam, da se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
"Dogovoriti se je potrebno, kje bo treba spodbujati neposredno menjavo," kajti 
tudi neposredna menjava je pomembna, ne samo delež, ki ga plačaš iz svojega žepa. 
Potem bi nadaljevali podobno, kot je že zapisano: "kolikšen delež finančnih ob- 
veznosti v posameznih programih bo ..prenesen na osebno porabo in analizirati..." 
Besedilo, ki sledi: "kaj to pomeni za razvoj socialistične samoupravne družbe" 
bi spremenili; saj je slišati že kar usodno. Bolje bi bilo napisati:   "kaj to 
Pomeni za že uveljavljena načela vzajemnosti in solidarnosti". To moramo imeti 
Pred očmi, ko se o tem pogovarjamo. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Ali lahko še enkrat prebereš 
vse dopolnitve? 

Silva  Jereb:  "Dogovoriti se je potrebno, kje bomo spodbujali nepo- 
sredno menjavo in kolikšen delež finančnih  obveznosti v posameznih programih bo 
prenesen na osebno porabo ter analizirati, kaj to pomeni z vidika že uveljavlje- 
nega načela vzajemnosti in solidarnosti." 

Predsednik  dr.  Ciril   Ribičič:  Hvala lepa! Ali ima kdo 
kakšne pomisleke ali bi lahko te dopolnitve vnesli v besedilo predloga stališč? 
(Da.) Ugotavljam, da se strinjate s to dopolnitvijo. 

V zvezi s predlogom tovariša Čačinoviča lahko predlagatelja posebej opozo- 
rimo na to ter razložimo, na kakšen način v našem zboru tolmačimo pojem konku- 
renčnosti ter novih proizvodnih ali kvalitetnejših., proizvodnih programov. 

Tovariš Rudi Čačinovič, ima besedo prosim! 

Tovariš R.u di  Ča.činovič:  Tovariš predsednik! Predlagal sem iz- 
boljšavo besedila in celo prebral tisti del iz zveznega gradiva, kjer je bese- 
dilo boljše. Govori se o merilih svetovnega trga. Svetovni trg pozna merilo ren- 
tabilnosti in konkurenčnosti, kar pomeni, da ne izvažajo za vsako ceno oziroma 
pod njo. Če bomo poslovali rentabilno - to je še posebej rečeno - bomo lahko 
redno poravnavali svoje obveznosti. 

Rentabilnost je eno, drugo pa je proizvajali  po merilih svetovne kvalite- 
te. Mi pa izvažamo presežke za vsako ceno, slučajno pod visokim tečajem dolar- 
ja, ali pa kadar smo prisiljeni. Saj so nas že nekolikokrat obtožili nelojal- 
ne konkurence. Besedilo, kakršno imamo v naših smernicah, pa le spodbuja tako rav- 
nanje, Bojimse, da bo ta proces, ko moraš izvažati pod takimi pogoji, pri nas 
še bolj zavrl sleherno spremembo strukture našega gospodarstva, kar bi v Slove- 
niji verjetno lažje naredili kot drugod. Nimamo namreč problemov z nezaposleno- 
stjo toliko kot drugod in bi to laže izpeljali. Drugič, gre tudi za slovensko 
nacionalno vprašanje, da si ne smemo dovoliti, da bi dvajset ali več let zaosta- 
li za sosednjimi državami, kjer imamo  .manjšine, to so naše narodnosti v Itali- 
ji, Avstriji in na Madžarskem. Potem bomo mi hodili s klobukom čez mejo in nam 
bodo oni delili miloščino, namesto, da bi jim pomagali. 
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Osnovno slovensko na,cion<ilno vpraša,nje je čirža,ti  ustrezen nivo In doseči 
primeren  življenjski standard.  Tega ne smemo zanemarjati. Brez konkurenčnosti, 
brez modernizacije In tudi primerne tehnološke ravni našega gospodarstva pa to 
ni mogoče. Po tem, kar smo zapisali v to gradivo, pa bomo res bakall In Izraču- 
navali, če smo dobili toliko In toliko odstotkov, koliko je nujno potrebno za 
kritje dolgov ali pa za obveznosti, ki jih imajo posamezne organizacije združe- 
nega dela. Te zadeve poznam, vsake toliko časa pa vidim na televiziji zelo 
Primitivne stvari, s katerimi se hvalimo pri našem izvozu. Vse to je samo kvan- 
titeta in ne kvaliteta, za katero se zavzemam. 

Predsednik   dr.  Ciril  Ribičič:  Prosim, I'gor Krizman, ima 
besedo! 

Igor  Križman:  Predlagam, da se besedilo od konca druge vrstice 
glasi: "treba ob kvalitetnejših izvoznih programih doseči tudi večjo konkurenčnost 
naših proizvodov in storitev na tujih trgih,  da bo njihov izvoz po svetovnih 
merilih rentabilen". 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič:  To bo lažje napisati v 
smernicah. Želi še kdo razpravljati,? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o predlo- 
gu stališč s predlogi, ki jih je predlagala   skupina in z  dodatnimi predlogi, 
ki smo jih sedaj oblikovali v razpravi. 

Kdor je za to, da takšen predlog stališč sprejmemo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zaključujem to točko dnevnega reda. S tem je izčrpan tudi dnevni red današ- 
nje seje zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.3o uri.) 
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DRUŽBENOPOLITIČNI    ZBOR 

38. SEJA 

(24. OKTOBRA 1984) 

Predsedoval: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora. 

Začetek seje ob 9.lo uri. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Pričenjam 38. sejo Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na seji je navzočih 32 delegatov, opravičili pa so se: Rober Černe, Janez 
Drnovšek, Lojze Portuna, Francka Herga, Nuša Kerševan, Jože Marolt, Jože Ulčar, 
Marjan Vidmar, dr. Anton Vratuša in Marija Pukl. 

Z dopisom z dne 15.lo.1984 sem dnevni red današnje seje, ki ste ga prejeli 
s sklicem, razširil z naslednjima točkama: 

1. z osnutkom odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in 
okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o. Zbor je osnutek od- 
loka obravnaval že na svoji seji 26. septembra 1984, vendar smo takrat odložili 
sklepanje na današnjo sejo in 

2. z gradivom "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o", 
ker bo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ to gradivo obravnaval predvidoma 
na seji konec tega meseca. 

Obvestil sem vas tudi, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga odlo- 
žitev obravnave predloga zakona o gozdovih iz razlogov, ki so razvidni-iz obve- 
stila Izvršnega sveta, ki ste ga prejeli z dopisom 15.lo.1984, zato predlagam, da 
z dnevnega reda umaknemo tudi to točko. 

Želi kdo o teh razširitvah oziroma umiku razpravljati? (Ne.) Če ne, predla- 
gam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da sprejmemo te spremembe, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Ne.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani razširitvi in umik z dnev- 
nega reda. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 37. seje zbora, 

2. pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih orga- 
nizacij , 

3. osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvi- 
rih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o, 

4. osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2ooo, 

5. temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990, 

6. uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave, 

7. osnutek zakona o javnem obveščanju. 
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8. nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov druž- 
benopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji, 

9. volitve in imenovanja, 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega dnevnega reda? (Ne.) 

Ugotavljam, da  ne in predlagam, da o tem glasujemo. 

Kdor je za predloženi dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

Še kratko obvestilo o načinu dela. Danes ne bi imeli skupnega zasedanja za- 
radi tega, ker smo poskušali realizirati pobudo več delegatov, naj predlagatelj 
svojo uvodno besedo pripravi vnaprej, da jo posredujemo delegatom ter objavimo v 
dnevnem tisku že pred sejo zborov Skupščine. To nam je tokrat pri dveh točkah 
uspelo, in sicer pri uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave in pri os- 
nutku zakona o javnem obveščanju. Upam, da ste uvodne besede dobili, včeraj pa 
je bilo to objavljeno tudi v Delu, S tem se izognemo skupnemu zasedanju, ponav- 
ljanju znanih stvari in s tem omogočimo kvalitetnejše in učinkovitejše delo dele- 
gatske skupščine. 

Obveščam vas tudi, da ste z gradivom za današnjo sejo prejeli tudi poročilo 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
s 37. seje Zbora republik in pokrajin, ki je bila 4.1o.l984, s katerim nas dele- 
gacija obvešča o svojem delu. 

Prejeli ste tudi spremenjen in dopolnjen predlog smernic za družbeni plan 
SR Slovenije za obdobje 1986-199'o in ugotovitve in sklepe Skupščine SR Slovenije, 
sprejete na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne lo. oktobra 1984 ob 
obravnavi predloga smernic. Ker so bile predlagane dopolnitve predloga smernic in 
sprejete ugotovitve in sklepi zborov v skladu s stališči, ki jih je Družbenopoli- 
tični zbor sprejel ob obravnavi predloga smernic na seji 26. septembra 1984, ni 
t>ilo potrebe po ponovni obravnavi le-teh na seji zbora. 

Prehajamo na  1.  točko dnevnega  reda, to je na odobritev 
zapisnika 37. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Ne.) Ugotavljam, 
^a ne in predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da odobrimo zapisnik, naj prosim dvigne roko: (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno odobrili zapisnik in s tem sklenili prvo točko. 

Prehajamo na  2.  točko dnevnega  reda, to so pobude, pred- 
logi in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij. 

Želi kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje, dati kakšno pobudo 
ali predlog? (Ne.) Ugotavljam, da ne. 

Glede na to, da je danes imel Odbor za družbenoekonomske odnose še nekaj 
Pripomb k stališčem v zvezi s 3. točko dnevnega reda, predlagam, da jo obravna- 
vamo kasneje. 

Prehajamo na  4.  točko  dnevnega  reda, to je na osnutek 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2ooo. 

Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije je predložil Skupščini SR 
Slovenije v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Obravnavali so ga 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora. Komisija za informiranje in sku- 
pina delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega plana Slovenije. 
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Danes smo prejeli predlog ugotovitev, stališč in sklepov, ki naj bi jih 
zbor sprejel pri tej točki dnevnega reda. 

Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije? (Da.) Bese- 
do ima tovariš Viktor Žakelj. 

Viktor Žakelj:V naslednjih mesecih bodo družbenopolitične skup- 
nosti, samoupravne interesne skupnosti ter nekatere izbrane organizacije združe- 
nega dela pripravile svoje dolgoročne plane. Proces priprave, ki bo tekel sočas- 
no, kot terja zakon, je sprožen in dela so, kot veste, v teku. Gotovo gre za eno 
najbolj zahtevnih nalog, ki terja poglobljeno strokovno delo ter odgovorne druž- 
bene odločitve. Zahtevnost izhaja iz same narave dolgoročnega planiranja oziroma 
možnosti dolgoročnega planiranja sploh, ki se še posebno zaostreno kaže v naglo 
spreminjajočih se domačih in zunanjih pogojih gospodarjenja. 

Ker želimo realno planirati, kar seveda najprej terja tehtno oceno sedanjih 
razmer, da bi mogli z dolgoročnim planom določiti splošno usmeritev za razvoj go- 
spodarstva in družbe, moramo jasno določiti namen, mesto in vlogo dolgoročnega 
plana, predvsem pa odnos do temeljnih družbenopolitičnih dokumentov, še zlasti 
do dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, ki opredeljuje skupne inte- 
rese in cilje razvoja republik in pokrajin v Jugoslaviji. 

če najprej s tega zornega kota ocenim osnutek dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2ooo,moramo reči, da ne operacionalizira v zadostni 
meri zlasti dolgoročnega programa gospodarske stabilieacije niti ga ne dograjuje- 
povsod tam, kjer bi bilo to upravičeno in mogoče. 

Ker z dolgoročnim planiranjem želimo odpravljati predvsem strukturna nesklad- 
ja, ki jih na krajši rok ni mogoče, menimo, da je vsaj kar zadeva večjo izvozno 
naravnanost jugoslovanskega gospodarstva, še zlasti izvoza na konvertibilno pod- 
ročje premalo domišljenih, obvezujočih usmeritev. Dejstvo je, da celotne potrebe 
Po konvertibilnih devizah ta čas daleč presegajo možnost našega izvoznega gospo- 
darstva in zato upravičeno pričakujemo, da se bo naša samoupravna družba in vse 
njene samoupravne organizacije in skupnosti organizirale za večje vključevanje v 
mednarodno menjavo. To pa terja medsebojno povezovanje in ustrezno samoupravno 
koncentracijo sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu, da bi bila lahko naša pro- 
izvodnja in storitev po obsegu, kvaliteti in stroških konkurenčna na vse bolj za- 
htevnih, zlasti konvertibilnih trgih, S tem je povezana nujnost po naši večji 
vključenosti v tako imenovano tehnološko revolucijo, ki postaja prevladujoča os- 
nova razvojne strategije sodobnega sveta in ne izhaja zgolj iz trenutnih likvid- 
nostnih problemov države, temveč je naša izvozna naravnanost edina realna možnost 
za nadaljnjo rast in razvoj na kvalitetnejših osnovah. Večja vključenost v medna- 
jodno menjavo, še zlasti z razvitim svetom, mora biti podrejena vsem našim napo- 
rom za zvišanje delovne kulture, znanja in ustvarjalnosti ter materialnim,sistem- 
skim in drugim pogojem. 

Obdobje, ki je pred nami-, mora karakterizirati zavesten prehod od ekstenziv- 
nega na intenziven način gospodarjenja, kar bo mogoče le z večjim opiranjem na 
lastne znanstvene, izobraževalne in kadrovske zmogljivosti, ki edini lahko zago- 
tovijo gospodarnejše izkoriščanje naravnih in drugih objektivnih danosti. Do več- 
jega dohodka kot agregiranega cilja lahko pridemo le prek intenzivnejše mednarod- 
ne menjave in z optimalnejšim izkoriščanjem razpoložljivih proizvodnih tvorcev, 
uPoštevaje pri tem njihovo dosegljivost, kakovost, teritorialno razporeditev in 
komplementarnost ter svetovne kriterije učinkovitosti, ob upoštevanju ekoloških 
in drugih omejitev. 

V to smer morajo biti naravnani tako mehanizmi gospodarskega kot tudi ukrepi 
skupne ekonomske politike. Dokument je v tej smeri nedorečen oziroma ne daje us- 
treznega pomena takim strateškim usmeritvam. Ker pa je dolgoročni plan izhodiščna 
podlaga in splošna usmeritev za določanje srednjeročnih planov, menimo, da je po- 
trebno te usmeritve jasneje doreči, kot je to sedaj. 

Nadaljnje prilagajanje mehanizmu gospodarskega in političnega sistema mora 
hiti podrejena zahteva, da bo imel delavec v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, delovni človek in občan kot delegat v družbenopolitičnih skupno- 
stih odločilno vlogo pri odločanju o družbeni reprodukciji. Bistvenega pomena je, 
da delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela prek sistema samo- 
upravnega sporazumevanja in dogovarjanja združujejo delo in sredstva ter zagotav- 
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ljajo prenos znanja na osnovi trajnih ekonomskih interesov in tako ustvarjajo 
pogoje za nadaljnji kvalitetni razvoj našega tržno-planskega gospodarskega mode- 
la in s tem možnost za nadaljnjo realno rast in razvoj. 

Ker sta bila v preteklosti tako trg kot plan podcenjena, je dobila preveliko 
vlogo tekoča ekonomska politika, ki je bila pogosto voluntaristična, kar vse je 
Poglabljalo neskladja vseh vrst. Zato moramo pri koncipiranju našega nadaljnjega 
razvoja izhajati iz načela, da ima vsaka organizacija združenega dela, občina, 
socialistična republika in socialistična avtonomna pokrajina pravico in odgovor- 
nost, da se razvija skladno z rezultati lastnega dela ter da hkrati izpolnjuje 
skupno dogovorjene obveznosti. To nas bo vodilo proč od ekonomije delitve in v 
depolitizacijo ekonomskih problemov, kar vse bo trda podlaga za demokratično sa- 
moupravno integracijo združenega dela naše večnacionalne samoupravne državne 
skupnosti.  Hkrati pa je to pot za večjo realnost planiranja, ker bo vsak ekonom- 
ski subjekt izhajal iz razpoložljivega dohodka, ki ga bo sam ali povezan v repro- 
celoto ustvarjal na vsak dan bolj selekcionirajočem domačem in tujem trgu. 

Zato tudi menimo, da so usmeritve v dolgoročnem planu veliko pomembnejše 
od posameznih kvantifikacij, čeprav so le-te deklarirane kot ilustrativne, ki pa 
jih je v osnutku plana polno. Obstaja realna nevarnost, ^a razpravijalci, to so 
delavci, delovni ljudje in občani, preveč pozornosti posvetijo posameznim števil- 
nim opredelitvam, premalo pa se osredotočijo na usmeritve, ki so edine relevantne 
v dolgoročnih planih. 

Glede na to, da mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije vsebuje vrsto 
konkretnih predlogov, kako naprej in čemu dati poudarek v nadaljnjem delu pri 
pripravljanju dolgoročnega plana Jugoslavije, menimo, da jih ne kaže to pot po- 
navljati. Menimo, da je dokument spodbudil delegatsko bazo in jo usmeril k razmi- 
šljanju o možnostih in nemožnostih nadaljnjega razvoja socialistične samoupravne 
Jugoslavije. Menimo pa, da je treba predloženi osnutek spremeniti in dopolniti, 
predvsem v že povedanem smislu, da bi mogel služiti za usklajevanje v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SPR Jugoslavije in spodbuditi vse ustvarjalne sile 
naše družbe za odpravljanje strukturnih, regionalnih in socialnih problemov na 
zdravih materialnih osnovah. Hvala lepa. 

Predsednik dr,  Ciril  Ribičič: Hvala lepa, tovariš Žakelj. Pre- 
den začnemo z razpravo, predlagam, da člani medzborovske skupine za spremljanje 
izvajanja srednjeročnega plana SR Slovenije iz našega zbora spremljajo razpravo 
in po končani razpravi skupaj  s člani medzborovske skupine iz ostalih dveh zbo- 
rov po potrebi predlagajo spremembe in dopolnitve predloga ugotovitev in stališč 
ter sklepov. Tovarišica Hergova je odsotna, menim pa, da bosta lahko tovariš Pu- 
cer in Križman opravila to funkcijo. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Ugotavljam, da se strinjate in sprašujem poročevalce delovnih teles, če že- 
lijo besedo? (Da.) Besedo ima poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose to- 
variš Jože Sintič. Prosim! 

Jože  Sintič: Tovarišice in tovariši! Odbor je obravnaval osnutek 
ugotovitev, stališč in sklepov, ki ga je pripravila skupina delegatov za sprem- 
ljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana v SR Sloveniji k osnutku 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2ooo. Odbor k osnutku 
predlaganih ugotovitev, stališč in sklepov, ki naj bi jih danes sprejeli vsi zbo- 
ri, ni imel pripomb. 

Odbor soglaša z oceno, izraženo v točki 5. predloženih ugotovitev, stališč 
in sklepov na strani 3, da predloženi osnutek dolgoročnega plana Jugoslavije še 
ne more predstavljati ustrezne podlage za oblikovanje konkretnili stališč in pri- 
pomb Skupščine SR Slovenije ter s tem tudi ne za usklajevanje v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Odbor soglaša s predlogom, da Skupščina SR Slovenije naloži svoji delegaci- 
ji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da ob obravnavi predloženega os- 
nutka dolgoročnega plana Jugoslavije posreduje te ugotovitve ter predlaga, da se 
nemudoma opravijo potrebna preverjanja nekaterih razvojnih usmeritev ter zagoto- 
vi potrebno sodelovanje združenega dela ter republik in avtonomnih pokrajin in 
da se predloženi osnutek bistveno dopolni in spremeni. 
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Skupščina SR Slovenije naj bi o osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje i906-2ooo ponovno razpravljala in odločala o soglasju na eni 
od naslednjih sej zborov. Odbor predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme 
predloženi  osnutek ugotovitev, stališč in sklepov dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2ooo. Hvala, 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Želijo besedo še 
poročevalci drugih delovnih teles? (Ne.) Skupina delegatov za spremljanje ures- 
ničevanja srednjeročnega' plana, tovariš Krizman? (Ne želi.) Komisija za informi- 
ranje tovarišica Vrhovčakova? (Ni potrebno.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da še enkrat pogledamo, kako je z osnutkom ugotovitev, stališč 
in sklepov, Tovariš Sintič je pojasnil, kaj naj bi se spremenilo v 5. točki. So 
tu še kakšne ideje in predlogi? (Ne.) Če ni, predlagam, da zaključimo razpravo. 
Po končani razpravi tudi v drugih dveh zborih bi skupina delegatov ugotovila, 
ali so potrebne še kakšne dopolnitve glede na razpravo v našem zboru in drugih 
zborih. 

Prehajamo na  5.  točko  dnevnega  reda, to so temelji poli- 
tike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Danes ste prejeli tudi gradivo Elementi izhodišč za poga- 
janja s tujimi kreditorji, ki je strogo zaupne narave in ga morate po končani se- 
ji vrniti. Obe gradivi je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora, želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Da.) 

Besedo ima tovariš dr. Jože Kunič, namestnik republiškega sekretarja za fi- 
nance. 

Dr.  J'ože  Kunič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V preteklih letih smo dosegli bistveno poslabšanje zunanje likvidnosti 
države, kar se je kazalo predvsem v bistvenem zmanjšanju deviznih rezerv, ki so 
se od konca leta 1978 do konca leta 1983 zmanjšale od 3.136 milijonov dolarjev 
na 1.567 milijonov dolarjev, v podvojitvi zunanjega dolga v zadnjih 6. letih, v 
poslabšanju ročnosti zadolževanja v tujini, zmanjšanju sposobnosti naših bank za 
najemanje kreditov v tujini, poslabšanju naše zunanje likvidnosti v obdobju od 
1979-1981 zaradi visokega deficita in ustreznem povečanju zadolžitve v tujini ta- 
ko, da je stanje zadolžitve srednjeročnih in dolgoročnih kreditov na konvertibil- 
nem področju konec leta 1983 znašalo 17,8 milijarde dolarjev. 

Ti razlogi so vodili Zvezni izvršni svet v odločitev, da se v Skupščini 
SFRJ in skupščinah socialističnih republik in pokrajin opravi razprava in verifi- 
kacija opredelitev, ki so podane v temeljih politike normalizacije zunanje lik- 

vidnosti 1985-199o in elementi izhodišč za pogajanja s tujimi kraditorji. Namen 
teh gradiv je postaviti temelje politike konsolidacije naše zadolženosti v tuji- 
ni ter normalizaciji zunanje likvidnosti. Oboje je treba uresničiti do konca te- 
ga desetletja. Program normalizacije zunanje likvidnosti v državi temelji na na- 
čelih in ciljih dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, po kateri je ome- 
jitev naše zadolžittve v tujini v normalne okvire najpomembnejši strateški cilj. 

Zvezni izvršni svet v temeljih politike normalizacije zunanje likvidnosti 
predlaga, da se s politiko bolj dinamične rasti družbenega proizvoda, izvoza in 
uvoza blaga ter storitev zagotovi redno odplačevanje zunanjega dolga in poveča- 
nja življenjske ravni. To bi bilo doseženo tako, da bi družbeni proizvod po ce- 
nah iz leta 1983 rastel v obdobju od leta 1984-199o po povprečni letni stopnji 
4,2 %, izvoza blaga in storitev v višini 7,2 %, uvoza blaga in storitev pa v vi- 
šini 5,6 %. Prav tako je predlagano, da se do leta 199o vodi takšna ekonomska 
politika, ki naj bi sedanjo stopnjo zadolženosti zmanjšala od 4o % na 25 % ob 
koncu tega desetletja. To pomeni, da bodo anuitete po kratkoročnih, srednjeroč- 
nih in dolgoročnih kreditih obsegale 25 % od celotnega tekočega deviznega prili- 
va. To bo doseženo s predvidenim povečanjem konvertibilnega izvoza oziroma de- 
viznega priliva ter substitucijo uvoza, kar bo omogočilo postopno zmanjševanje 
celotnega zunanjega dolga tako, da bi se v tem obdobju zmanjšal v absolutnem 
znesku za približno 3 milijarde dolarjev. 
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Tako zastavljena projekcija normalizacije zunanje likvidnosti mora že v le- 
tih 1984 in 1985 vplivati na bistveno izboljšanje naše zunanje likvidnosti gle- 
de obsega deviznih rezerv in naše kreditne sposobnosti na mednarodnih finančnih 
trgih. V naslednjih štirih letih bi se naša zunanja likvidnost približala spre- 
jemljivi stopnji, v obdobju 1989-199o pa bi dosegla raven, ki bistveno olajšuje 
odnose s tujino - zmanjšanje koeficienta zadolženosti v tujini, ki ustreza meri- 
lom kreditne sposobnosti na mednarodnih finančnih trgih. 

Zvezni izvršni svet,prav tako ocenjuje, da je za uresničitev navedenih opre- 
delitev ob dani stopnji zadolženosti države tudi v nekaj naslednjih letih nujno 
refinanciranje dela tujih kreditov. Zato Skupščini SFRJ predlaga, da sprejme ele- 
mente izhodišča za pogajanja s tujimi kreditorji. Zvezni izvršni svet predlaga, 
da tujim kreditorjem predlagamo, da se večji del glavnic, ki zapadejo v odplači- 
lo v obdobju od leta 1985 do 1988, refinancira za dobo najmanj lo let, vštevši 
5 let čakalne dobe. V takšnem aranžmaju naj bi bilo vključeno refinanciranje 
glavnic, ki zapadejo v navedenem 4-letnem obdobju tako do tujih komercialnih 
bank, kot tudi do vlad in njihovih izvoznih agencij, s tem da bi bil odstotek re- 
financiranja iz leta v leto manjši. S tako določeno opredelitvijo za normalizaci- 
jo zunanje likvidnosti do leta 199o bi gospodarstvo vnaprej dobilo vpogled v po- 
membne elemente pogojev za gospodarjenje, kar pa ne bi bilo zagotovljeno pri re- 
financiranju na letni podlagi. 

S postopnim zmanjševanjem dolga in z uspehi pri uresničevanju omenjenih ci- 
ljev bomo postopoma ustvarjali vedno širši prostor za vzpostavitev normalnih od- 
nosov na mednarodnih finančnih trgih. Realno namreč ni mogoče pričakovati, da bi 
se ti odnosi normalizirali pred letom 1989, ko bo naše gospodarstvo kot celota 
usposobljeno, da brez posebnih aranžmajev o refinanciranju izpolnjuje vse obvez- 
nosti do tujih kreditorjev. 

Izhajajoč iz ciljev, opredeljenih v gradivu Temelji politike normalizacije 
zunanje likvidnosti 1985-199o bo moral v Sloveniji delež izvoza blaga in stori- 
tev v celotni realizaciji rasti, čeprav bo delež izvoza Slovenije v celotnem iz- 
vozu Jugoslavije zaradi pričakovanega povečanja izvoza drugih republik in pokra- 
jin verjetno relativno padel. 

Ko bodo možnosti zunanje likvidnosti v Jugoslaviji narekovale večje usmerja- 
nje deviznega priliva za poravnavo tekočih obveznosti, bo zaradi nezmanjšanega 
prispevka Slovenije v procesu normalizacije zunanje likvidnosti Jugoslavije po- 
trebno zagotoviti v Sloveniji večjo uporabo tujih kreditrih sredstev, s katerimi 
bomo nadomestili in posodobili izrabljeno opremo. Na podlagi ocen in analiz je 
mogoče trditi, da so težave pri odplačevanju obveznosti do tujine v Sloveniji 
pogojene z začasno zmanjšano razpolagalno pravico nad deviznimi sredstvi in z ne- 
ustrezno ročnostjo odplačil dolgoročnih kreditov za naložbe, ki še ne dajejo v 
zadostni meri pričakovanih učinkov. Ta neustrezna ročnost sedanjega dolga nas o- 
pozarja, da je potrebno v prihodnje posvetiti večjo skrb za pravilno razporedi- 
tev kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja v tujini po posameznih subjektih 
in po ročnosti odplačil. 

Stanje dolga Slovenije je tako, da ga je ob ustrezni ročnosti odplačil in 
razporeditvi zadolževanja v tujini ter z nadaljnjim odpiranjem slovenskega go- 
spodarstva v iskanju tujih trgov v prihodnjih letih mogoče zadrževati vsaj v e- 
nakem obsegu. Slovensko gospodarstvo je in mora biti sposobno ob pravi strukturi 
in alokaciji zadolževanja v tujini prenesti obseg celotnega dolga do tujine. 

Tovarišice in tovariši delegati! 0 gradivu sta razpravljala tudi Republiški 
družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in Republiški družbeni 
svet za mednarodne odnose. Njuna stališča, ki jih bosta sveta posredovala zvez- 
nim družbenim svetom, so vključena v mnenje in pripombe republiškega Izvršnega 
sveta. 

Odnos do naše eksterne likvidnosti, s katerim se soočamo v gradivu Temelji 
politike normalizacije zunanje likvidnosti od 1985-199o, mora izhajati iz naše 
skupne opredelitve vključevanja v mednarodno menjavo in intenzivnejšega gospo- 
darjenja ob kvalitetnih dejavnikih razvoja v prihodnjem obdobju. To mora postati 
naša osnovna naloga bodočega razvoja in vključevanja v sodobne mednarodne toko- 
ve. Da pa bi proces normalizacije zunanje likvidnosti v praksi lahko izpeljali 
na teh načelih, je potrebno v ekonomskih odnosih s tujino in notranjih odnosih 
izpeljati načelo, da so delavci v tozdih, organizirani v širših povezavah, vključ- 
no z bankami, nosilci zadolževanja in vračanja kreditov tujini. Predvideni tok 
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zunanjih kreditov mora biti zato izključno usmerjen na končne koristnike kredi- 
tov, ki bodo lahko te kredite vračali, tako dinarske kot devizne, sami ali pa 
v okviru medsebojnih dohodkovnih povezav z drugimi organizacijami združenega de- 
la. Da bi se zagotovila taka normalizacija zunanje likvidnosti, je potrebno do- 
seči, da se že po letu 1985 začne proces postopnega odpravljanja splošne garanci- 
je države za vračilo najetih kreditov v tujini in uveljavi odgovornosti samih 
kreditojemalcev in njihovih bank. 

V tem kontekstu kreditnih odnosov s tujino in ob zastavljeni 25 % stopnji 
zadolženosti, ki naj bi jo dosegli do leta 199o, je potrebno zavzeti v naši kre- 
ditni politiki posebno restriktiven odnos do vseh novih kreditov, ki ne bi slu- 
žili za normalizacijo vračanja sedanjih dolgov. 

S tega stališča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje predvideno in 
predlagano 25 % zadolženost Jugoslavije kot stopnjo, ki obsega del celotnega de- 
viznega priliva Jugoslavije za odplačilo starih stopenj pa tudi novih dolgov. 
Tako opredelitev pa je potrebno obdržati tudi v kasnejših letih, po letu 199o. 

Ker je osnovni pogoj za normalizacijo naše zunanje likvidnosti le izvoz bla- 
ga in storitev, moramo po našem mnenju takoj in vzporedno z aktivnostmi, ki jih 
predlaga gradivo, pristopiti k izdelavi konkretnih izvoznih programov, ki bodo 
na podlagi stimulativnih ukrepov ekonomske politike, prek povečanega deviznega 
priliva prispevali k normalizaciji zunanje likvidnosti. 

Brez konkretizacije teh aktivnosti je program normalizacije zunanje likvid- 
nosti do leta 199o težko uresničljiv. Zato menimo, da je potrebno pri ukrepih 
ekonomske politike pri obravnavanju dati absolutno podporo konvertibilnemu izvo- 
zu blaga in storitev ter na tej osnovi ustvarjalnemu deviznemu prilivu. Pri tem 
je potrebno z ukrepi ekonomske politike spodbujati tudi večji devizni priliv od 
nakazil zdomcev na račune temeljnih in združenih bank. 

Realnost programa mora torej temeljiti na ustvarjalnem deviznem prilivu. Za- 
to je potrebno v programu posebej razdelati plačilno in devizno bilanco, ki mo- 
rata izhajati iz realno vrednotenih rezultatov v 1984, letu. 

Upoštevajoč predhodno navedene pripombe in predloge, ocenjujemo, da je gra- 
divo Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o primerna osno- 
va za oblikovanje politike normalizacije zunanje likvidnosti SFR Jugoslavije do 
leta 199o. Ocenjujemo, da je problem konsolidacije zunanjih dolgov potrebno re- 
ševati na podlagi pogajanj  s tujimi kreditorji in z zaključevanjem posebnih fi- 
nančnih aranžmajev. Pri tem se je potrebno zavzeti, da vsebina pisma o namerah 
ne bo odstopala od umeritev, ki smo jih sprejeli v programu gospodarske stabili- 
zacije. V razgovorih z Mednarodnim monetarnim skladom si moramo prizadevati, da 
se nam omogoči vračanje dolgov pod čim ugodnejšimi pogoji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno tudi v prihodnje 
nadaljevati z že začeto prakso rednega obveščanja delegatov o stanju, problemih 
in posledicah zadolževanja v tujini. Na ta način bo gospodarstvu omogočen vpo- 
gled v problematiko našega zadolževanja v tujini, kar bo omogočilo mobilizacijo 
vseh sil za reševanje in normalizacijo naše zunanje likvidnosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predla- 
ga delegatom zbora, da pooblastijo svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, da ob obravnavi teh gradiv posreduje mnenje in pripom- 
be ter po opravljeni razpravi podpre predložena gradiva. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa, tovariš Kunič. Želi 
besedo poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose tovariš Pucer? (Da.) Pro- 
sim. Besedo ima tovariš Dino Pucer. 

Dino Pucer: Odbor za družbenoekonomske odnose je danes zjutraj razr 
pravljal o temeljih politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o, kot tu- 
di strogo zaupno gradivo Elementi izhodišča za pogajanja s tujimi kreditorji. 

K dokumentom nismo imeli posebnih pripomb in predlagamo zboru, da podpre 
elemente izhodišč za pogajanja s tujimi kreditorji in da predlaga delegaciji da 
zastopa to stališče. 
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Predsednik  dr. Ciril  Ribičič: Pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Rudi Čačinovič. • 

Rudi  Čačinovič: Tovarišice in tovariši delegati 1 Ne nasprotu- 
jem sklepu, da damo pooblastilo delegaciji, ker je verjetno težko nasprotovati 
stališčem, ki jih je izrazil predstavnik Izvršnega sveta. Je pa cela vrsta vpra- 
šanj in zadev, ki bi jih zbor moral poznati. 

Prvič, verjetno imamo analizo, kaj to pomeni za Slovenijo. Predvsem menim, 
da bi o tem morali že razpravljati pri prejšnjih dveh točkah, ker vprašanje, ki 
se obravnava pod naslovom likvidnosti, prejudicira vse tisto, kar pomeni srednje- 
ročni plan in še dalje. Razen tega bi opozoril, da je Slovenija glede na to, da 
se govori samo o plačilih, ki se nanašajo na konvertibilna sredstva, procentual- 
no vsaj dvakrat udeležena v primerjavi z nekaterimi drugimi republikami, kar bi 
bilo treba tudi povedati. Program temelji na tem, da bomo na koncu leta 199o do- 
segli 25 % stopnjo zadolženosti, da imamo prikazan  vsakoletni porast izvoza, 
vprašanje pa je, če bo konjunktura v svetu taka, da nam bo ta porast omogočila. 
Leta 199o, ko je predvidena stopnja zadolženosti 25 %, pa se izvoz zmanjša in 
predvidevamo povečanje za 1,5 do 2 odstotka. To se pravi, da pridemo v obdobje, 
ko smo sami sebi že dovolj, ko sami lahko vračamo dolgove. 

Gre za vrsto stvari, kjer imaš občutek, da so številke narejene zato, ker 
se nam drugače računica ne izide. To je stara praksa, ki jo poznamo že nekaj 
desetletij in ki se ponovno pojavlja. Razen tega pa imamo še drug pojav, pri ka- 
terem je vrašanje, če bo devizni priliv tak, kakršen je; gre za vprašanje tako 
imenovanih direktnih poslov menjave, kompenzacijskih, ki se stalno povečujejo. 

Zdi se mi, da so dosegli že okoli 4o % menjave. Če bodo še naraščali bo tudi 
priliv manjši. To so ne samo posli v maloobmejni menjavi, ampak se zelo na veliko 
izvajajo v vseh republikah. Tudi ta odstotek je še treba oceniti. Gre za vrsto 
vprašanj, ki niso razjasnjena v teh zelo lepo napisanih besedilih, pa tudi ne v 
tistih, ki smo jih dobili v posebni ovojnici - strogo zaupno - in jih najbrž nih- 
če še ni mogel prebrati. 

Izvršni svet je imel menda šele včeraj popoldan razgovor o tem in bi ver- 
jetno morali biti na vse nekoliko bolj pripravljeni. 

še eno posebno vprašanje je, ali nam bo pri vsem tem ostalo sredstev in ko- 
liko nam jih bo ostalo za izvršitev potrebnega prestrukturiranja našega gospo- 
darstva. Če tega ne bomo naredili, ne bomo sposobni leta 199o zmanjšati zadolže- 
nosti na 25 % priliva in zaostali bomo za svetom še bolj,kot smo že zaostali. 

Omenjeno je bilo, da računamo, da bomo dobili kredite. Če sem pravilno vi- 
del te številke, nikjer ne izhaja, da bomo hkrati zadolženi za 2o novih milijard. 
To se pravi, da ni vprašanje samo odplačevanje starega dolga, ampak je hkrati tu- 
di vprašanje, da se vsako leto zadolžujemo za nekaj milijard in da bomo imeli 
ponovno podobno situacijo, s tem da jo bomo sicer mogoče nekoliko lažje obvlado- 
vali kakor sedaj. Videl sem neke številke za okoli 37 milijard odplačila do leta 
l99o. To so stvari, ki bi jih bilo treba verjetno razčistiti. Naša Skupščina bi 
morala imeti nekoliko jasnejše stališče glede vsega tega. 

Je tudi vprašanje glede pooblastila delegaciji. Nekateri so dosegli marsi- 
kaj, mi pa smo vse naše obveznosti socializirali, država je prevzela vse dolgove, 
medtem ko nekateri niso šli v to, kot na primer Mehika, ki je do sedaj najbolje 
rešila to vprašanje. Približno polovico dolgov je priznala kot državni dolg, za 
vse drugo pa je rekla, da so razne zadolžitve, za katere država niti ni garanti- 
rala in naj to rešujejo tisti, ki so se zadolžili. 

Novo je tudi vprašanje glede novih zadolžitev, o katerih je bil tudi govor. 
V kolikšni meri je zagotovljeno, da bodo res uporabniki vračali kredit in kaj, 
če ne bodo sposobni vračati. Tako menim, da je vrsta vprašanj, ki niso popolno- 

ma jasna. Prosil bi, da bi sedaj ali kdajkoli, kadar se o tem razpravlja, vendar- 
le dobili analizo, kaj vse to pomeni za Slovenijo in za naš razvoj tako srednje- 
ročni kakor dolgoročni. 

Hotel sem samo opozoriti na nekatere stvari in nisem imel nobenega namena 
razpravljati, zato oprostite, če to izgleda kot improvizacija. Hvala lepa. 
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Predsednik dr.Ciril Ribičič: Prosim,tovariš Štefan Korošec, 
ima besedo. 

Štefan  Korošec: Nekatera opozorila, ki jih je navedel tovariš 
Čačinovič, bi morali upoštevati v naši razpravi. 

Zdi se mi, da je treba dati absolutno podporo ciljem, ki so postavljeni v 
tem gradivu in podporo platformi za razgovore in pogajanja z denarnim skladom. 
Posebej pa bi v naših stališčih morali opozoriti na sledeče: 

Prvo, glede metodološkega pristopa. Menim, da bi morali na nek način pove- 
zati celotno projekcijo in program normalizacije zagotavljanja eksterne likvid- 
nosti z razvojno politiko. Kvantifikacije so postavljene, vendar niso ustrezno 
podprte in argumentirane s celotnimi pogoji gospodarjenja in z načinom, kako bi 
to dosegli. 

Drugo je realnost projekcij glede ekonomskih gibanj v svetu. Na mednarodnem 
trgu kapitala so dolgoročne ocene vsaj do leta 199o. Predvideva se, da v tem ob- 
dobju ne bo prišlo do bistvenih sprememb na mednarodnem trgu kapitala. Še naprej 
bo pomanjkanje kapitala in verjetno ne bo večjih oscilacij v realnih obrestih. 
Upoštevati moramo tudi gibanja na področju cen nafte, surovin, hrane, kmetijskih 
pridelkov itd. je ocena premalo razdelana in verjetno tudi nerealna. 

Tretje, predvideno je, da bodo vse naše organizacije združenega dela vloži- 
le maksimalen napor za povečanje izvoza, povprečna stopnja rasti naj bi bila 
okoli 7,2. Postavlja se vprašanje, kateri so tisti vzvodi in stimulansi za do- 
sego te projekcije? Potrebna je vrsta ukrepov od prestrukturiranja do kvalitete 
gospodarjenja. To področje je slabo obdelano z vidika realnosti. 

-Četrtič, ni izčrtana projekcija glede izvoza in substitucije uvoza. Ali smo 
sploh prišli do jasnejših kriterijev in odnosov, kjer se stvari v materialni sfe- 
ri bistveno ne bodo mogle spreminjati v smislu vsega tega, kar se dogaja v ce- 
lotni sferi mednarodne menjave in mednarodne delitve dela. 

Opozoriti želim še na nekatere kritične pripombe h gradivu. Menim, da v gra- 
divu manjka poglobljena ocena vzrokov, zakaj smo prišli v sedanje stanje na tem 
področju. Na to bi bilo treba opozoriti z vidika vloge našega zbora, kot tudi 
glede družbenoekonomskih odnosov. 

Drugo, ni dovolj upoštevano, samo da se bomo zadolževali ampak tudi na pos- 
ledice tega zadolževanja. Izhajajoč iz celotne projekcije tudi monetaristične 
politike Mednarodnega sklada in ukrepov ekonomske politike, bi morali imeti vsaj 
pet kritičnih elementov. 

Realnost ocene našega položaja je, da se bomo morali tudi v bodoče zadolže- 
vati, ker je gospodarska struktura v sedanjih razmerah sposobna pokriti dve in 
pol do tri milijarde dolarjev, naše obveznosti pa so okoli 5 in pol milijard. 
Morali se bomo odločiti za reprogramiranje oziroma refinanciranje v nekem delu, 
vprašanje pa je pod kakšnimi pogoji. To dejstvo moramo objektivno upoštevati pri 
sprejemu tega dokumenta. 

Za nas se postavlja vprašanje, v kakšnih družbenoekonomskih odnosih bomo to 
projekcijo uresničili. Tukaj sta dve stvari; ali bo ta pot samoupravna, ali pa 
bo pomenila nadaljnjo krepitev centralističnih tendenc. Glede tega stvari niso 
opredeljene in pri tem me konkretno zanima, ali bodo organizacije združenega de- 
la razpolagale z devizami, ki so jih ustvarile na osnovi medsebojne odvisnosti, 
povezanosti itd., ali.pa bomo šli na cesijo. In drugo, iz tega se mi postavlja 
vprašanje vloge in funkcije deviznih rezerv. Devizne rezerve bomo predvidoma 
povečali od 2,1 milijarde na približno 4 milijarde.Zanima me, iz česa bomo te 
devizne rezerve ustvarili? Z združevanjem iz združenega dela? Kakšna bo funkcija 
deviznih rezerv? Ali bo funkcija deviznih rezerv za zagotavljanje tekoče ekster- 
ne likvidnosti, ali bomo z njimi reševali tudi nekatere probleme nesposobnosti 
posameznih subjektov za odplačevanje obveznosti itd? Zdi se mi, da je treba iz- 
hajati iz dogovora. Če bo večji del deviznih rezerv izloček iz razpolaganja or- 
ganizacij združenega dela, potem moramo vedeti, kakšna bo motivacija za poveča- 
nje izvoza. 

Zdi se mi, da je treba v tem smislu jasno opozoriti oziroma se opredeliti. 
Z družbenoekonomskega vidika je to za mene osrednje vprašanje projekcije. Hvala. 
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Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Igor Križman. 

Igor  Križman: Mislim, da je o tem gradivu danes težko razpravlja- 
ti glede na zelo omejen čas, četudi ne bi hotel s tem ovirati razprave, ker so 
stvari nujne in se je treba o njih dogovoriti. Ma današnji seji našega odbora 
smo v glavnem podprli osnovne cilje za zmanjšanje dolgov, potrebo po večletnem 
refinanciranju itd., seveda pa s tem ne mislimo, da ni potrebna še cela vrsta o- 
pozoril, ki bi jih bilo potrebno kot napotilo dati delegaciji. Osebno menim, da 
bi bilo dobro, če bi se na nek način opredelili tako, da sicer podpremo cilje in 
naloge, ki izhajajo iz programa zagotavljanja likvidnosti in ob naših čim bolj 
konkretnih opozorilih zadolžimo našo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da 
to uveljavlja v nadaljnjem postopku, da pa ob tem ne rečemo, da smo danes zaklju- 
čili razpravo. Delegacijo bi tudi zadolžili, da nam povratno poroča o nadaljnjem 
poteku razprave. 

Osebno menim, da smo v težki situaciji. Gre za zelo pomembne stvari, o ka- 
terih bi se kazalo opredeliti in dati naša konkretna opozorila. Menim, da lahko, 
kot je bilo rečeno tudi na odboru in kar izhaja iz stališča Izvršnega sveta, pod- 
premo cilje in naloge, ki izhajajo iz programa, da pridemo do neke normalizacije 
dolgov ob uveljavljanju intenzivne izvozne usmeritve kot naše nadaljnje trajnice, 
kar bo zahtevalo refinanciranje večletnih aranžmajev. 

Kot napotilo bi se o tem usmeril bolj v to, da skušamo dati delegaciji tudi 
čim več dodatnih opozoril. Vrsto tega sta povedala že tovariša Čačinovič in Ko- 
rošec, nekatera pa bi še dodal. 

Nujno in potrebnoibi bilo, da načrtovanje normalizacije zunanje likvidnosti 
tesno povezujemo z našimi plani 1986-199o - kar je sicer nakazano - in tudi s po- 
stopki v zvezi s plani. Kot imamo planski postopek jasno opredeljen, vloga posa- 
meznih nosilcev planiranja od temeljne organizacije do federacije, mora v tem 
smislu tudi ta dokument dobiti ustrezno mesto v tem postopku, ne pa:da je izlo- 
čen in praktično zožen samo na Zvezno skupščino ob nekih obravnavah v republiških 
skupščinah. Združeno delo mora biti s tem seznanjeno. 

V zvezi s tem lahko rečem, da za spremembo od naših običajnih kritik, po- 
zdravljamo, da vsaj eno od gradiv nima oznake "strogo zaupno", kar bi pred enim 
letom še gotovo imelo. 

Drugo, kar menim, je, da je treba vztrajati, da se analizira realnost ures- 
ničevanja teh ciljev tako z vidika predvidenih gibanj v svetu in pri nas kot tu- 
di s tega vidika, v kolikšni meri v tem trenutku uresničujemo naše usmeritve v 
mednarodni menjavi in s tem tudi predpostavke, na katerih temeljijo izračuni za 
normalizacijo zunanje likvidnosti. 

Tretje. Pomembno je, da jasno opredelimo tudi urejanje odnosov med subjekti 
doma. O tem je govoril tovariš Korošec in tega ne bi ponavljal. V bodoče bi bilo 
treba bolj jasno in konkretno razdelati tudi vprašanje reprogramiranja. Na koncu 
gradiva je sicer navedeno, da bo ta koncept zahteval v prihodnjih letih tudi še 
reprogramiranje večjega dela glavnice, vendar to ni v osnutkih nikjer razdelano 
kvantitativno ob tem, da so v prejšnjem delu v gradivu zelo jasno razdelane vse 
številke v zvezi z zadolženostjo, s stopnjami in odstotki, zato menim, da je tu- 
di glede tega treba bolj jasno razdelati konkretne številke, da vidimo, kateri 
in kolikšni del bi bilo treba reprogramirati in kaj to pomeni tudi za obdobje po 
letu 199o. 

Še dvoje, troje menjših opozoril, ki so pomembna in za katere je treba vi- 
deti, ali so v skladu in realna glede na načrtovano politiko normalizacije lik- 
vidnosti. 

Do leta 199o predvidevamo doseči 25 % stopnjo zadolženosti, nimamo pa 4o %, 
kot je bilo rečeno v letu 1903, ampak jo v letu 1984 povečujemo na 45 I, Zdi se 
mi zelo vprašljivo, ali. je ob tem trendu povečevanja zadolženosti ob povečanih 
izvoznih naporih in ob refinanciranju že refinanciranih dolgov v letu 1984 , si- 
cer z nekimi določenimi cilji povečanih deviznih rezerv, mogoče v tako kratkem 
času stopnjo zadolženosti znižati na 25 %, ali ni to objektivno prevelik zalo- 
gaj. Gradivo namreč izhaja iz tega, da bo to mogoče ob uresničitvi naših plan- 
skih ciljev. 
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Vprašanje je, ali je to realno, ker pomisleke dodatno vzbujajo še nekatera 
določila v samem gradivu, kot na primer, da bomo s tem zmanjšali absolutno za- 
dolženost za 3 milijarde, od 19 na 16 milijard, če pa malo bolj podrobno pogle- 
dam, pa bomo ob tem hkrati povečali tudi obseg danih kreditov tujini na 4 mili- 
jarde, to pomeni, da se bo naša neto zadolženost, če jo tako imenujem, zmanjšala 
ne za 3 milijarde, ampak za več kot 5 milijard, kar se mi zdi izredno velik za- 
logaj. Vprašljivo je, ali so res bilančne stvari v tolikšni meri izračunane, da 
dejansko upoštevajo vse te elemente ob tem, da me motijo še nekatere druge stva- 
ri v samih izračunih, kot recimo: v letih 1986-1988 imamo največje obremenitve 
do tujine, predviden pa tudi večji porast uvoza kot izvoza. Tako mi ni popolnoma 
jasno, v kolikšni meri je usklajena večja rast uvoza od izvoza z obremenitvami v 
teh letih. To lahko pomeni samo eno, da bomo v tem času imeli največji obseg po- 
novnih reprogramiranj dolgov. 

To so bila nekatera opozorila s tem, da podpremo osnovna prizadevanja, ki 
so nakazana s cilji politike normalizacije v tem smislu, da delegacijo zadolži- 
mo, da nas obvesti o usklajevanju in morebitni razpravi v Zvezni skupščini in da 
vidimo, v kolikšni meri je potrebna še širša razprava. Gradivo z dne lo.lo. je 
bilo dodatno uvrščeno na današnje seje zborov, prejeli smo ga prejšnji teden in 
smo praktično bili v situaciji, da smo ga šele danes obravnavali na odboru, ra- 
zen včerajšnje seje Izvršnega sveta in republiških svetov pa širših obravnav o 
tem pomembnem dokumentu skoraj ni bilo. Hvala. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala. Besedo ima tovariš Mi- 
lisav Jankovič. 

Milisav  Jankovič: Strinjam se s predhodnikom, ki je poudar- 
jal, da je to bistveni element stabiliziranja gospodarstva in družbe, kako bomo 
vplivali na nadaljnje tokove zunanje likvidnosti države. Časa je premalo. Vemo, 
da smo po eni strani dobili gradivo strogo zaupne narave, po drugi strani pa 
ljudje zahtevajo, da se s tem seznanijo, da vedo, kaj prinašajo pogajanja z Med- 
narodnim monetarnim skladom. 

Podpiram stališča, da se ureditev zunanje likvidnosti uskladi s srednjeroč- 
nimi plani oziroma planskimi potrebami, vendar na podlagi analize, ki bi morala 
biti narejena. 

V letošnji resoluciji o uresničevanju družbenega plana Slovenije in Jugo- 
slavije smo imeli nekaj variant, zdaj pa je treba z analizami opredeliti, kaj je 
prinesla sprejeta varianta in kakšen učinek je imela na naše gospodarstvo. To za- 
radi tega, ker se, kot je poudaril tovariš Korošec, na mednarodnem trgu ne bo nič 
bistveno spremenilo; to pomeni še nadaljnjo eksploatacijo manj razvitih držav 
oziroma delavskega razreda. Treba je pogledati dejanske potrebe in učinke in se 
na podlagi tega z dolgoročnim planom gospodarske stabilizacije opredeljevati in 
voditi pogajanja z mednarodnim bančnim skladom. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Tovariš.Lado Koci- 
jan ima besedo, prosim! 

Lado Kocijan; Mislim, da je tovariš Korošec prav opozoril na re- 
alnost, da smo v stanju in sposobni plačevati 2 in pol milijardi iz svojih sred- 
stev. Tako je napisano v gradivih, pogrešam pa, da ni nobenih dodatnih naporov, 
da bi videli, kje so in kaj je s tistimi sredstvi, o katerih se piše v časopisih. 
Okoli 1 milijardo izgubimo z izvozom in uvozom istih repromaterialov. Pred nekaj 
dnevi smo videli na televiziji, da je Slovenija izvozila aluminij, druga repub- 
lika pa je prav naš proizvod uvozila. Tako je ugotovljeno, da na ta način izgu- 
bimo celo milijardo. 

Drugo. Nenehno smo priče ocenam, da je nemogoče in nesprejemljivo, da je 
manj kot milijarda priliva od turizma, medtem ko ima sosednja koroška pokrajina 
2,5 milijarde priliva. Ali ni to velika rezerva in nikjer ni opredeljeno, kako 
bi ta denar lahko zaslužili. Slišimo in beremo, da leži na carini za okoli mili- 
jardo uvoženih materialov, ki ne morejo iti naprej, ker so uvoženi brez kriteri- 
jev ali samovoljno, ali zaradi drugih razlogov. Zaradi našega ravnanja držijo 
naši delavci v tujih bankah več kot milijardo deviznih sredstev. Veliko denarja 
zgubimo zaradi tega, ker prodajamo po dumping cenah naš material in smo zaradi 
tega bili že nekajkrat v postopku. Nedavno je Italija sprožila postopek, ker smo 
pod ceno prodali material za njihovo tržišče. 
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Veliko denarja zgubimo, ker prodajamo mefinalne proizvode oziroma ker ni po- 
vezanosti v reproverigi. Neko podjetje, ki samo reže les za deske, ga izvozi za- 
to, ker potrebuje devize in ne more drugače priti do njih, namesto da bi ta les 
predelali v končne proizvode. Za en stol dobimo 5 krat manj kot Finci oziroma 
Norvežani, ker ni izdelan tako, kot je potrebno oziroma kot se polfinalni proiz- 
vodi prodajajo. 

Pogrešam te dodatne napore, da ne izgubimo teh 2,5 milijarde, saj nas novi- 
narji, ekonomisti, javnost in delovne organizacije nenehno opozarjajo na to, ko- 
liko denarja izgubimo na ta račun. Če to, kar vsak dan piše v časopisju, ni res, 
potem je treba to demantirati, ker je potem to dezinformacija. Tako sem vedno v 
dvomu, ko berem naša stališča in usmeritve, in to, kar je priobčeno v naših jav- 
nih publikacijah in v vseh sredstvih informiranja. Potem se resnično res težko 
odločam in se vprašujem, ali ti kadri in strukture, ki so pripravljali gradiva, 
res ničesar ne berejo, ali pa so gluhi, in če so tako gluhi za vse, potem je tu 
potreben kadrovski poseg. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Kdo še želi raz- 
pravljati? Prosim, tovariš Miran Potrč. 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši! Obvestil bi vas o dokumen- 
tih, njihovem pomenu, časom in načinom sprejemanja v zborih Skupščine in v Zboru 
republik in pokrajin, ne bi pa razpravljal vsebinsko. 

Za razpravo sta predložena dva dokumenta, njihov pomen pa je bistveno raz- 
ličen. V prvem dokumentu, kjer imamo elemente za normalizacijo dolgov do leta 
l99o, gre za dokument, ki smo ga v vseh skupščinah republik in pokrajin in v 
Skupščini SFR Jugoslavije konkretno zahtevali in predstavlja v tej fazi priprav- 
ljene usmeritve in oblikovanja spoznanja na podlagi mnogih razprav, ki so bile v 
Izvršnem-..svetu, v drugih organih in tudi na skupni seji Predsedstva SFRJ in Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Drugi dokument pa predstavlja samo izhodišča za konkretne razgovore z med- 
narodnimi finančnimi organizacijami v letu 1985 oziroma za politiko, ki naj bi 
bila prek dogovorov že v letošnjem letu oblikovana za politiko v letu 1985. 

Ker ste razpravljali o tem, ali je bilo dovolj časa in ali je nujno, da se 
eventualno čas razprave o teh vprašanjih podaljša, bi v zvezi s tem rekel nas- 
lednje: kar zadeva prvi dokument elementi za zunanjo likvidnost - sem prepričan, 
da imamo čas za razpravo, da pa neodvisno od tega ali zbori slovenske Skupščine 
danes razpravo končajo ali ne, razprava o teh vprašanjih ne bo in ne more biti 
končana vse do oblikovanja novega srednjeročnega plana. Pripravljeni dokumet da- 
je vpogled v reševanje teh vprašanj v naslednjem 5-letnem obdobju.Sprejet naj ne ti 
bil kot formalen dokument, temveč kot podlaga prek katere naj bi se vodila nada- 
ljnja aktivnost v Jugoslaviji. Imel pa bi seveda tudi svoj pomen za to, da bi 
lahko v razgovorih s partnerji v tujini povedali in predstavili, da v Jugoslaviji 
ne razmišljamo več o normalizaciji dolga samo iz leta v leto, ampak za daljše ob- 
dobje, kar bi tudi lahko bila pomembna podlaga, ali pa eden od pomembnih argumen- 
jov, da poskušamo doseči večletne ne pa enoletne aranžmaje. V tem smislu ima do- 
kument pomembno vrednost, ne pa v tem smislu, da je dokončen in kot edino možen 
za naše razmere v Jugoslaviji. 

Ker se bodo razgovori s tujimi partnerji začeli oziroma so se že začeli za 
prihodnje leto, kaže razmišljati, ali je prav v osnovi podpreti dokument, to pa 
ne pomeni vsako kvantifikacijo in vsako opredelitev. Zato ne pričakujem, da bi po- 
stopek o tem dokumentu končali na današnji seji. 27. novembra, ko je predvidena 
formalna razprava v Zboru republik in pokrajin, dvomim, da bomo sprejemali in us- 
klajevali vsako besedo posebej, ampak bomo samo ocenjevali, ali je globalno gle- 
dano nekaj temeljnih usmeritev ustreznih in dali opozorila, ki jih dajete danes 
tudi vi in v kateri smeri bi bilo potrebno delati naprej, da se določene stvari 
ponovno preverijo in da se eventualno tudi nekateri temeljni cilji preverijo ali 
dopolnijo, da bi dobili izhodišče za razgovore s tujino in za nov srednjeročni 
plan. 

Zato se ob tej razpravi ne bi spraševal predvsem to, ali pomeni to nek za- 
ključek razprave, ali ne. Menim, da v nobenem primeru razprave ne moremo zaklju- 
čiti, ampak se je potrebno zavzeti za njegovo nadaljnje dograjevanje tako s 
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strani delegacije. Izvršnega sveta in kolikor bomo imeli priložnost sodelovati 
z Zveznim izvršnim svetom, pa to pomeni tudi nadaljnje delo na tem dokumentu in 
stalno poročanje. 

Glede na to obstajajo možnosti, da ob določenih opozorilih, ki jih lahko ob- 
likujemo v posebne sklepe, danes razpravo o tem formalno v tej fazi končamo. 

Bili smo mnenja, da bi nam bila za razgovore o pripravah resolucije za nas- 
lednje leto, za smernice za srednjeročni plan, za pripravo planskih dokumentov, 
se pravi sporazumov in dogovorov o temeljih planov za naslednje srednjeročno ob- 
dobje in tudi za razgovore s tujimi partnerji, čimprejšnja opredelitev koristna. 
Veliko je še odprtih vprašanj, vendar smo ocenjevali, da bi bilo prav, da čim- 
prej dobimo usmeritev za naše nadaljnje delo. Res je, da časa za razpravo v zdru- 
ženem delu ni bilo dovolj in je ta pripomba upravičena, vendar smo ob tem želeli 
reči: 

1. da je materija tako pomembna, da nihče ne bo odlašal, da se seznani s 
tem gradivom in že razprava kaže, da je bilo res tako; 

2. da je treba v združenem delu ocenjevati globalne cilje, ki jih z norma- 
lizacijo zunanje likvidnosti želimo doseči, ni pa mogoče zahtevati, da bi ocenje- 
vali, ali so bilance prav sestavljene in ali so kvantifikacije in predvidevanja 
prav ocenjena. Pričakovati to od združenega dela je neustrezno, ker gre za pro- 
blematiko, ki je prezahtevna glede informacijske osnove. Za to bi morali združe- 
nemu delu predložiti vse podatke Narodne banke Jugoslavije, kot so to morali da- 
ti pripravijalcem gradiva, kar je enostavno nemogoče; 

3. prav tako smo menili, da bi bilo dobro na podlagi vseh dosedanjih obve- 
stil, ki so bila v zadnjih dveh letih o teh dokumentih že posredovana javnosti, 
razpravo čimprej opraviti in načelne usmeritve oblikovati tudi zaradi tega, ker 
o problemu načina reševanja zunanje likvidnosti Jugoslavije še vedno obstajajo 
V Jugoslaviji v izhodišču različni pogledi in različni pristopi. Po naši oceni 
je težko puščati razpravo tako dolgo odprto v vseh različnih modalitetah za ti- 
ste, ki operativno delajo na reševanju teh vprašanj. To ne pomeni, da razprava 
ne bo vzporedno tekla, ampak zaradi tega, ker vzporedne teče, ni koristno zausta- 
viti reševanje tega vprašanja, ker dvomim, da bomo razpravo lahko glede na zelo 
Yelike razlike v izhodiščnih pristopih dokončno končali, predno bomo morali spre- 
jeti globalno usmeritev. 

In samo še dva stavka glede elementov za razgovore s tujimi finančnimi or- 
ganizacijami za naslednje leto. Globalna ocena pristopa je pomembna, ker bo v 
naslednjih dneh že v ustreznih odborih Zbora republik in pokrajin po našem pos- 
lovniku prva razprava in bo potrebno dati globalno podporo tej platformi, ker z 
razgovori ni mogoče čakati. Hkrati, ko želimo to eventualno odložiti, pa trdimo, 
da bi nam morali biti vsi pogoji gospodarjenja znani do konca leta, eden pomem- 
bnih elementov teh pogojev pa je, pod kakšnimi pogoji bodo sklenjeni aranžmaji 
s tujimi kreditorj i v letu 1985. Hvala. 

Predsednik d r. C i.i.r il  Ribičič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Milisav Jankovič. 

MilisavJankovič : Nisem se zavzemal za to, da organizacije 
združenega dela, ko govorimo o resoluciji družbenega plana Jugoslavije, delajo 
te analize, ampak imajo druge institucije pregled nad tem, kako so razporejena 
sredstva. Vsi vemo, kje so krediti ostali neizrabljeni. Poudaril sem, da so de- 
lovni ljudje še bolj pripravljeni poiskati tiste notranje rezerve, ne pa samo 
Povečevati zadolževanje in ustvarjati še večje nevšečnosti. Če z manjšimi sred- 
stvi lahko ustvarimo tiste učinke, ki so predvideni v poročilu o izvajanju druž- 
benega plana Slovenije in Jugoslavije, zakaj bi potem povečevali zadolževanje. 

Predsednik  dr. C-i ril  Ribičič: Hvala lepa! Tovariš dr. Jože 
^unič, je potrebno še kakšno pojasnilo glede na nekatera vprašanja? 

Dr. Jože Kunič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da samo na kratko opišem, s čim vse smo se srečevali, ko smo 
Sestavljali mnenja in ko smo razpravljali o teh gradivih. Začel bi nekako pri 
^oncu te razprave. 
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Zadnja vprašanja so se nanašala na realnost številk, ki jih imamo pred se- 
boj. Več mnenj je bilo glede te realnosti; nekateri so menili, da je cilj rasti 
izvoza premalo optimistično zastavljen, nekateri pa so menili, da je cilj rasti 
izvoza celo preoptimističen. Dejstvo je, da je predvidena rast 7,2 % po fiksnih 
cenah, kar pomeni, če spremljamo spremembe predvidenih cenovnih gibanj, poveča- 
nje izvoza letno po stopnji lo %, kar je relativno optimističen in visok cilj. 
Vendar pa je bčitno dejstvo, ki je razvidno iz gradiva, in to misel smo tudi 
vgradili, da je cilj teh temeljev predvsem v normalizaciji zunanje likvidnosti. 

Menimo, da to ni prava usmeritev. Prava usmeritev bi morala biti, da je 
strateška usmeritev naše ekonomske politike v izvozu. Tudi če ne bi bilo potreb- 
no, da zunanjo likvidnost rešujemo, bi se morali izvozno orientirati. 0 tem je 
govoril tovariš Čačinovič, in to misel smo tudi vgradili. Iz gradiva izhaja, da 
ko rešimo problem zunanje likvidnosti, je s tem nekje ta proces več ali manj za- 
ključen in izvoz lahko začne padati. S tem se ne strinjamo, seveda pa bo potreb- 
na še relativno dolga razprava. 

Posli 1 : 1, ki so pomemben dejavnik v naših bilancah, zamegljujejo situaci- 
jo in zato stojimo na stališču, da se opredelita tako devizna kot plačilna bi- 
lanca, ki se glede teh poslov in še v nekaterih podrobnostih razlikujeta. Posli 
1 : 1 v elementih izračunov niso opredeljeni. 

V obdobju do 198o imamo relativno visoko zadolžitev, večji del te zadolžit- 
ve pa pade na reprogramiranje. Torej nas čaka po letu 199o relativno visoka stop- 
nja zadolženosti. V naših stališčih smo jasno napisali, da pričakujemo in želimo, 
da tudi po letu 199o ostane stopnja zadolženosti na mednarodno normalno sprejem- 
ljivem nivoju, to je na stopnji 25 %. Tu je seveda potrebna širša analitska ob- 
delava z relativno težkimi predvidevanji, vendar mora biti celoten proces norma- 
lizacije do leta 199o po našem mnenju tak, da tudi po letu 199o ostane stopnja 
zadolženosti na normalnem nivoju. 

Vprašanje, ki se je pojavilo, je: Kaj to pomeni za Slovenijo? Na to vpraša- 
nje je relativno težko odgovoriti, saj imamo enoten monetarni sistem, enoten de- 
vizni sistem in enotno jugoslovansko tržišče. Zato menimo, da ne bi bilo oportu- 
no številčno izločiti Slovenijo in je tudi realnost takih številk vprašljiva, 
ker so mnoge povezave med organizacijami združenega dela tako trdne, da je izlo- 
čitev Slovenije vprašljiva. Zato smo opredelili zgolj kvalitativne opredelitve 
in jih nismo kvantificirali. Dejstvo je, da pa bo prispevek v programu normaliza- 
cije, ki ga bo Slovenija dala do leta 199o, tako velik, da bo verjetno po letu 
l99o Slovenija, lahko rečem v nekem smislu iztrošena. To ugotavljamo že danes, 
vendar v procesu normalizacije ni pričakovati nekih močnejših impulzov v smislu 
pridobivanja deviz za proces prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Ne bi 
pa želel, da bi morali izločiti Slovenijo v smislu kvantifikacij, ker bi bili v 
enotnem deviznem sistemu, enotnem izvozu in uvozu ter enotnem jugoslovanskem 
tržišču ti podatki zelo vprašljivi. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Sedaj bi morali vedeti, kako 
zaključiti to točko dnevnega reda. Ostala dva zbora sta imela nekaj manj raz- 
prave, nista pa še sklepala. 

Besedo želi tovariš Miran Potrč. 

Miran  Potrč: Samo dve stvari bi prosil, da jih upoštevate, pa ne 
zato, da bi se morali danes opredeljevati. Menim, da bi bilo dobro oceniti, ali 
prav pričakujemo od gradiva z naslovom "Temelji politike normalizacije zunanje 
likvidnosti" glede vseh vprašanj, ki jih v zvezi s tem obravnavamo. Vsa vpraša- 
nja so po mojem trdnem prepričanju povsem aktualna, vendar je za mene vprašanje, 
ali ob tem, ko gre za nekatera vprašanja in cilje zagotavljanja zunanje likvid- 
nosti, lahko pričakujemo, da to gradivo reši tudi vsa druga vprašanja, za kate- 
ra pa soglašam, da predstavljajo pogoj, da lahko te cilje dosežemo. To je naše 
boljše delo doma, naš devizni sistem, spodbujanje izvoza, trajna usmeritev za 
zmanjševanje inflacije in podobno. Vse to je osnovi pogoj, vendar pričakovati, 
da bomo to v gradivu napisali, je vprašanje, če bomo to sploh kdaj imeli. Gre za 
to, ali smo zadovoljni z vsem, kar piše in nismo zadovoljni zaradi tega, ker je 
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še marsikaj treba, da bi bilo kot cilj uresničeno. 

Ločeno od tega pa je razprava, ali menimo, da je prav, da se absolutna ra- 
ven zniža, predlagane so tri milijarde dolarjev in mogoče je ali 5 % več ali 
manj, mora pa se znižati relativni dolg, kar je treba doseči s povečanim izvozom 
in na ta način priti v položaj, ko bo Jugoslavija postopoma vsaj po letu 199o za- 
čela imeti s tujino normalne finančne in ekonomske odnose, ne pa vse prek Narod- 
ne banke Jugoslavije ali Zveznega izvršnega sveta. Na ta način razumem to te- 
meljno vprašanje. 

Drugo vprašanje, ki se pri tem pojavlja, pa so konkretne kvantifikacije. 
Verjamem, da ima lahko vsakdo od nas določene pomisleke in želje. 0 tem je bila 
opravljena temeljita razprava v Izvršnem svetu in na obeh sejah predsedstva. Po- 
skušalo se je ugotoviti, kako najti ustrezen medsebojni odnos med tem, da bi bi- 
lo za Jugoslavijo idealno, če bi lahko veliko večino dolgov plačali sedaj, pa 

ne bi bili ničesar dolžni, da bi se še lahko pod zelo ugodnimi pogoji zadolževa- 
li, ker bomo nekaj uvozne akumulacije še vedno potrebovali in da bi imeli čim 
več možnosti za tekočo reprodukcijo, da ne bi ničesar plačali tujini, ampak da 
bi dolg ostal, ker bi lahko bolje proizvajali. Vse to hkrati in vsako zase ni 
mogoče, zato je potrebno delati neko medsebojno kombinacijo, ki zagotavlja koli- 
kor toliko normalno rast proizvodnje in s tem tudi možnost zagotavljanja tekoče 
reprodukcije, ki omogoča neko zniževanje tega težkega bremena tujega dolga, ki ni 
breme predvsem zaradi absolutnega zneska, ampak zaradi stroškov, ki jih imamo 
vsako leto zaradi obresti in vsega drugega, kar znaša približno 4o % vsakoletne- 
ga odplačila. Ljudje upravičeno sprašujejo, češ vsako leto odplačamo 4,5 ali več 
milijard, smo pa vedno enako zadolženi. V tem spletu je treba najti neko kombi- 
nacijo blizu optimale. Če bomo uspeli z neblagovnim deviznim prilivom dobiti več 
deviz, bomo morali sproti tehtati, ali je treba dati pol teh deviz za zmanjšanje 
dolga, pol pa za proizvodnjo, ali vse za zmanjšanje dolga. O vseh teh elementih 
bodo razprave sproti potrebne, 

Nasiednje je vprašanje, ki ga je pojasnjeval tovariš Kunič. Če gledamo sta- 
tistične podatke o prilivu organizacij združenega dela iz posameznih republik in 
o fiksnih in garantiranih obveznostih, ki jih imajo organizacije oziroma poslov- 
ne banke iz posameznih republik ter relativno zadolžitev posameznih delov Jugo- 
salvije, potem so razlike strahotno velike. 

Zadolžitev posameznih republik je višja za fiksne in garantirane obvezno- 
sti, kot so njihovi letni prilivi, vendar je potrebno pri tem povedati določene 
stvari. Spremljanje takšnega izvoza in deviznega priliva je nekorektno glede na 
sistem, ki ga  zagovarjamo, to je, da bi moral biti pri devizi udeležen vsak, ki 
je v celotnem procesu reprodukcije pri ustvarjanju te devize sodeloval. To pa 
gotovo ni samo slovenski proizvajalec, pri velikem delu teh proizvodov so tudi 
proizvajalci drugih republik. Ker teh tako imemovanih input - output tabel ni na- 
rejenih, je škodljivo prikazovati samo stopnjo relativne zadolženosti. Razlike 
gotovo so;.-Treba je vedeti, da smo nekatere opredelitve v prejšnjem obdobju skup- 
no dogovorili, kot na primer, da gre dobršen del sredstev Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj v manj razvita območja kot element naše razvojne politike. Nih- 
če si doslej ni upal trditi, da se je kdorkoli zadolžil izven tistega, kar je 

bilo dogovorjeno, dogovori pa niso bili pametni. Upoštevali so premalo, kdaj bo- 
mo prišli v situacijo, ko bo treba dolgove vračati. Najbrž so to tista vpraša- 
nja, ki jih je treba imeti pred očmi. Tovariši v Izvršnem svetu so naredili prav, 
ko so na to sicer opozorili kot tudi vi v razpravi, ne  pa da bi se iz tega ob- 
javljali neki podrobnejši podatki, ki bi lahko brez vseh potrebnih komentarjev 
vzbudili v javnosti napačno sliko. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.Ciril  Ribičič: Hvala lepa! Prosim, besedo ima 
tovariš Ciril Zlobec. 

Ciril  Zlobec: Muči me nekaj, kar je načel že tovariš Kocijan. 
Ob stabilizaciji in zlasti ob vračanju dolgov tujini smo prišli do tiste iopnje 
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narodnega čutenja, ko se ljudje enostavno ne počutijo več dobro, ko moramo govo- 
riti o neki narodni prizadetosti, prizadetosti narodnega ponosa in dostojanstva. 
Štiri leta traja stabilizacija, vsak ve in na podlagi konkretnih podatkov ugotav- 
ljamo, da življenjski standard - po uradnih ptatistikah - pada najmanj za lo % 
letno. Pomeni, da je individualna žrtev vseh delovnih ljudi izjemno velika in se- 
daj ugotavljamo, da bomo še celo prihodnje leto povečevali dolg. Kje bomo jemali 
rezerve, da bi v naslednjih letih vendarle opravili ta preobrat in prišli v tako 
imenovano normalo?     , 

Poleg tistega, kar je tovariš Kocijan povedal, vidim v izhodiščih, ki smo 
jih dobili kot strogo zaupno gradivo, določene pozitivne premike, neko trezno 
usmeritev, ki je tudi bolj zgodnja, kot so bile dosedanje, ko smo samo potrjeva- 
li že sklenjene sporazume med Mednarodnim monetarnim skladom in našo državo. Pri- 
hajamo s predlogom, ki je dolgoročnejši. Toda, po štirih letih še vedno ne opa- 
žam, da bi na osnovi izkušenj gospodarjenja in povečanega izvoza ugotovili, nn 
katerih področjih bomo lahko opravili procese, ki nas bodo privedli v enakopra-r- 
ven položaj s partnerji v mednarodni menjavi. 

Še vedno govorimo o izvozu nasploh, kot da vsi vse izvažamo, hkrati pa ugo- 
tavljamo - in to je tovariš Kocijan tudi povedal - da izvažamo pod ceno, da iz- 
važamo neustrezne materiale, da izvažamo stvari, ki jih moramo potem spet uvaža- 
ti po višji ceni. Menim, da bi morala biti naša prva skrb, ko govorimo  o ureja- 
nju gospodarstva, kako vendarle, na nivoju države ugotoviti, v katerih panogah 
smo kot Jugoslavija izvozna država, ne pa da moramo izvažati surovine, ki jih po- 
tem ponovno uvažamo. To je povsem absurdno in tako izgubljamo milijarde. Hkrati 
pa nas naš način dogovarjanja s tujino stane latno okoli 4oo milijonov dolarjev. 
Ali se ne znamo pogovarjati, ali smo tako nezanesljiv partner, da je potrebno 
toliko garancijskih pogovorov in kontrol in takšna cena zanje? 

Tretja stvar. Kompenzacijski posli 1 : 1. Mi bijemo plat zvona, v nekem smi- 
slu najbrž upravičeno. Toda še danes ne vemo, kje so kompenzacijski posli napre- 
dek v poslovanju. Človek pogreša zanesljivejše podatke, ki bi diferencirano po- 
kazali, kako gre naše gospodarstvo v Jugoslaviji. V javnosti manjka občutek, vo- 
dilna ideja, ki nam bi dajala neko moralno in ekonomsko trdnost, da bomo res do- 
segli zastavljene cilje. Zato pa prihaja do nenehnih komentarjev in navajanj 
številk, ki že vnaprej spodbijajo verjetnost sprejetih sklepov. Skratka, nekako 
med vrsticami, skoraj v vsakem članku je govor, spet ne bomo dosegli tega, kar 
trdimo, da bomo. Skoraj vse projekcije razvoja so gol matematični račun, manjka 
pa tista ustvarjalna ideja, ki bi nas spodbujala, da bi načrtovano uresničili. 
Izhajamo iz težav, filozofija našega življenja postaja težava, ne pa več ideja 
razvoja in smisla jugoslovanske in v tem okviru tudi slovenske družbe. Odkriti 
ponovno neko idejo, ki bi morala temeljiti na objektivnih ekonomskih pokazate- 
ljih, to se mi zdi, je naloga naše družbe in v določenem okviru tudi tega zbora, 
zato bi morali več truda posvetiti iskanju prav takšne ideje. Hvala lepa. 
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Predsednik £r»đ r .,,  Ciril  Ribičič:  Besedo ima tovariš Rudi 
Čačinovič. 

Rudi   Či:a č i n o v i č :   TovariSice in tovariSi delegati I Predlagam to- 
varišem, ki se bodo na podlagi pooblastila pogovarjali v Beogradu, da opozorijo na 
potrebo po sprejemu takih pogojev, ki ne bodo že vnaprej onemogočali prestrukturl- , > 
ranje našega gospodarstva. Zato bomo morali imeti določena sredstva, bodisi da bomo 
manj plačevali ali pa bomo morali dobiti nove kredite. Tudi to je ena od možnosti. 
Dvomim pa, da bomo sposobni doseči zmanjšanje dolga od 40 odstotkov na 25 odstotkov 
priliva, če ne bomo modernizirali našega gospodarstva, ki spet postaja nekonku- 
renčno. 

Opozoril bi tudi na vprašanje stroškovne inflacije. Zgodilo se je, da se že 
polovice naših proizvodov, ki jih prodajamo v tujini, ne izplača več prodajati 
kljub spremembam tečaja, ker imajo boljše cene doma kot v izvozu. To ni preveč spod- 
budno. Med temi točkami, ki so že navedene, bi morali napisati tudi vprašanje iz- 
trošenosti opreme, saj je pomembno Se posebno za slovensko gospodarstvo, ki je že 
zastarelo in iztrošeno. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:   Hvala lepa! želi še kdo 
besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, predlagam, da razpravo zaključimo in 
se skušamo dogovoriti, kakšni bi bili sklepi. Najbrž ni slabo, da smo danes začeli 
to razpravo, čeprav nam je pomanjkanje časa onemogočalo bolj poglobljeno in bolj 
kvalificirano pripravo na današnjo razpravo in sklepanje o tej točki. Predlagam, da 
bi v načelu podprli predložene usmeritve iz obeh dokumentov in pooblastili naš Od- 
bor za družbenoekonomske odnose, da na podlagi uvoda in današnje razprave pripravi 
pregled opozoril in poudarkov, ki bi bili delegaciji v pomoč za nadaljnjo razpravo 
oziroma delo v Zboru republik in pokrajin. Ob tem bi tudi sklenili, da bi razpravo 
nadaljevali na naslednji seji zbora na podlagi poročila oziroma informacije, ki jo 
bo dala delegacija o razpravi o tej problematiki v skupščinah drugih republik in 
obeh avtonomnih pokrajin. 

Se s temi zaključki strinjate? (Da.) Danes verjetno nismo sposobni kvalitetno 
oblikovati opozoril in poudarkov, menim pa, da bi odbor po našem pooblastilu to 
lahko kvantificirano opravil. Če bi ta vprašanja odlagali na naslednjo sejo, bi 
onemogočili delegaciji enakopravno vključitev v razpravo na zvezni ravni. Predlagam 
torej naslednji sklep: 

1. Zbor se je seznanil z gradivom "Temelji politike normalizacije zunanje lik- 
vidnosti 1985-1990" in "Elementi izhodišč za pogajanja s tujimi kreditorji" ter v 
načelu podpira predložene usmeritve. 

2. Zbor pooblašča Odbor za družbenoekonomske odnose, da na podlagi uvoda in raz- 
prave na zboru pripravi stališča in poudarke, ki bodo osnova in pomoč za nadaljnje 
delo delegacij v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. O problematiki 
zunanje likvidnosti bo zbor nadaljeval razpravo na prihodnji seji na podlagi poro- 
čila delegacije o razpravi v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokra- 
jinah. 

Želi kdo razpravljati? Prosim, tovariš Vinko Hafner! 

Vinko  Hafner   (govori iz klopi):   Predlagam, da bi zbor še raz- 
pravljal o poročilu, vendar ne bi že določili kar prihodnje seje, ker še ne vemo, 
ali ga bomo lahko tedaj obravnavali. 

Predsednik  dr.   Ciril  Ribičič:  Besedilo bomo spremenili 
tako, da se bo glasilo "na eni od prihodnjih sej". Predvidevali smo pač, da bi to 
bilo 26. novembra, ker bo 27. novembra seja Zbora republik in pokrajin. Tedaj bi 
lahko imeli največ informacij o tem, kaj se dogaja v drugih republikah in pokraji- 
nah. Tak je naš namen, v sklepu pa lahko zapišemo, "na eni od prihodnjih sej". 

Ima še kdo kakšne pripombe? (Ne.) Če nima, predlagam, da glasujemo! 

Kdor je za to, da sprejmemo takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delega- 
ti dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. S tem zaključujem 5. toč- 
ko dnevnega reda. 
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Prehajamo na  3.   točko  dnevnega  reda,   to je na 
osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja In okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990. 

Osnutek odloka je SkupSfilni SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik 
In pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Družbenopolitični zbor obravnava osnutek 
odloka kot zainteresiran zbor na podlagi 84. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Osnutek odloka je zbor obravnaval že na seji 26. septembra 198đ in takrat 
sprejel sklep, da se obravnava in sprejem stališč in predlogov k osnutku odlo- 
ka prekineta In nadaljuje na današnji seji. Zbor je zadolžil Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose, naj na podlagi pripomb in predlogov, danih v razpravi o osnut- 
ku odloka v Skupščini SR Slovenije In v družbenopolitičnih organizacijah, pri- 
pravi predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel. Predlog stališč in predlogov 
ste danes prejeli. Prejeli ste tudi obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije ob obravnavi temeljnih 
vprašanj za določanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1985 in poro- 
čilo skupine delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega plana SR Slo- 
venije, ki je obravnavala osnutek odloka. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Viktor 
Žakelj. Želi besedo? (Ne.) Preden pričnemo razpravo, predlagam, da imenujemo 
skupino delegatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi predlagala spremembe in 
dopolnitve predloga stališč In predlogov. Zaradi odsotnosti nekaterih delegatov 
predlagam, da bi spremljala razpravo tovariš Jože šušmelj in tovarišica Vika Po- 
točnik. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Ugotavljam, da se strinjate. 

Želijo poročevalci delovnih teles razpravljati? (Ne.) Tovariš Igor Križman, 
ali ne bi bilo koristno povedati, katere so bistvene spremembe, ki jih je danes 
odbor predložil, saj smo razpravo na prejšnji seji zaključili in odložili skle- 
panje. 

Igor  Križman«   Mislim, da ni bistvenih sprememb. Ocenjujemo, 
da smo se v teh dveh obravnavah na odboru potrudili, da bi čimbolj izboljšali 
besedilo stališč in nekatera vprašanja bolje napisali. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Ta stališča in predlogi 
za druga dva zbora niso obvezujoči. To je le načelna opredelitev našega zbora. 

Želi še kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da predlog stališč In predlogov sprejmemo, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagana stališča In predloge in s 
tem zaključili obravnavo 3. točke dnevnega reda. 

Predlagam, da preidemo na  7.točko  dnevnega.reda, 
to je na osnutek zakona o javnem obveščanju. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vali so ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna 
komisija. Komisija za informiranje in Komisija za narodnosti Skupščine SR Slo- 
venije. Zbor sprejema pri tej točki dnevnega reda stališča na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Osnutek stališč smo prejeli 19. oktobra 1984. 

Prejeli smo tudi stališča in usmeritve Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije in uvodno besedo Republiškega komiteja za informiranje. Danes 
smo prejeli osnutek sklepa, ki naj bi ga sprejela Zbor združenega dela in Zbor 
občin k osnutku zakona o javnem obveščanju. Predstavnik Izvršnega sveta na seji 
našega zbora je njegov član in predsednik Republiškega komiteja za informiranje 
Marjan Šiftar. 

Uvod ste dobili razmnožen in je bil deloma tudi že objavljen v Delu. Preden 
pričnemo z razpravo, predlagam, da zbor imenuje skupino delegatov, ki bo po 
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potrebi predlagala dopolnitve osnutka stališč. V skupino delegatov predlagam 
tovirlšico Silvo Jereb, tovariša Ludvika Zajca in tovarišico Ivanko Vrhovčak. 
Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Tovarišica Ivanka Vrhovčak, 
prosimI 

Ivanka  Vrhovčak:  Tovariš predsednik, tovarišlce in tova- 
riši delegatil Strinjali se boste z menoj, da že dolgo noben zakon ni izzval 
tako širokega in zavzetega odziva javnosti kot zakon o temeljih javnega obve- 
ščanja. 

širino javne razprave dokazujejo zajetna poročila Republiške konference 
Socialistične zveze. Komisije za informiranje in tudi druge listine, ki smo jih 
prejeli k tej točki dnevnega reda. O tem govorijo tudi polemike v sredstvih^jav- 
nega obveščanja. Pravo podobo o vsebini in načinu javne razprave pa si vendarle 
lahko izoblikujemo na podlagi osebne udeležbe v teh razpravah. Zato tudi moj 
prispevek opiram na del razprav, ki sem se jih osebno udeležila v različnih 
družbenih okoljih, v občinah in republiki in tudi v organih federacije in tam- 
kajšnjih delovnih telesih, saj smo skoraj sočasno razpravljali o zakonu o te- 
meljih javnega obveščanja kot sistemskem zakonu SFR Jugoslavije in našem sloven- 
skem zakonu. 

Povsem naravno je, da občani in delovni ljudje hočemo razmišljati in se po- 
govarjati o vsebini zakona, ki predstavlja temeljne ustavne svoboščine, pravice 
in dolžnosti človeka ter občana. Zelo pomembno in spodbudno je, da smo tako ob- 
Cutljivi in vztrajni pri iskanju zakonskih rešitev, saj pomeni vsebina javnega 
obveščanja tudi kriterije razvoja in uveljavljanja socialistične samoupravne de- 
mokracije in odnosov kot temelja našega političnega sistema. Zato je bila raz- 
prava pogosto polemična. Posamezni razpravijalcl so primerjali vsebinske opre- 
delitve posameznih členov osnutka s prakso. Skušali so izoblikovati in uveljaviti 
rešitve, ki bi odpravile družbena nasprotja in negativne pojave pri uresničeva- 
nju pravice do obveščenosti in dajanja lastnih mnenj in popravkov. 

Posebej podrobno so želeli opredeliti odgovornost virov informacij do sred- 
stev javnega obveščanja, kritični pa so bili tudi do samih sredstev javnega ob- 
veščanja in njihove odgovornosti do bralcev. Na vsak način so jih hoteli zadol- 
žiti za objektivno, resnično in celovito informacijo. Zelo dolgo smo se ukvarjali 
s problemi podružbljanja javnega obveščanja, odnosi med ustanovitelji sredstev 
javnega obveščanja oziroma njihovih organizacij združenega dela. Celotno razpra- 
vo pa je prevevala vloga in naloge ter odgovornost Socialistične zveze v razvi- 
janju in uveljavljanju samoupravnih demokratičnih principov javnega obveščanja. 
O tem je podrobneje govoril tovariš Marjan Šiftar, in to smo lahko prebrali v 
Delu. 

Naj ob tej priložnosti rečem tudi to, da kot delegat zelo pozdravljam način, 
da se uvodne obrazložitve k posameznim točkam dnevnega reda objavijo predhodno. 
Mislim, da se bomo na tako metodo dela navadili in lahko bomo veliko bolj ustvar- 
jalno sodelovali v razpravah. 

Ko ocenjujem razprave, moram ugotoviti, da pogosto niso bile prijetne, ker 
so zahtevale širše, globlje poznavanje našega političnega sistema in tudi pozna- 
vanje tokov in razvoja demokracije v svetu. Terjale so strpnost, še posebej 
tedaj, ko se je bilo potrebno k nekaterim odprtim vprašanjem in dilemam vraćati 
vedno znova. Toda prav v teh odprtih razpravah na pravih mestih - pri tem mislim 
na organizirane sestanke, odprte sestanke - v teh dialogih, v resničnem prizade- 
vanju za približevanje, za bolj enotne poglede in poenotenje stališč o nekaterih 
znanih odprtih vprašanjih v javnem obveščanju, vidim največjo vrednost razprave 
o osnutku zakona o temeljih javnega obveščanja. 

Opozorjeno .^e bilo tudi na temeljno vprašanje delovanja Socialistične zveze, 
ki zahteva kakovostne spremembe, večjo odprtost svetov in sekcij v okviru Socia- 
liettčne zveze, občutka za žgoča vpraSanja In uresničevanje možnosti, ki to  te 
oblike delovanja SoclalistiShe-zveze dajejo. Sveti ip sekcije niso samo odlagali- 
šča različnih mnenj, ampak so tudi mesto, kjer se je potrebno politično zrelo 
potruditi za usklajevanje različnih mnenj in v tem procesu izhajati iz samoupravr 
nega pluralizma. 
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V razpravi smo si morali dopovedovati, pogosto z ustavo, statutom Socia- 
listične zveze, z drugimi zakonskimi In družbenimi dokumenti, da ne more noben 
sistemski zakon sam po sebi zagotoviti uveljavljanja samoupravnih pravic In 
odnosov, da ne more noben sistemski zakon In še predvsem ne zakon o temeljih 
javnega obveščanja Izboljševati delovanja subjektivnih sil In nadomestiti celo- 
vito vlogo In odgovornost Socialistične zveze, da v zakonu nI mogoče "razseja- 
ti" za praktično rabo samoupravnih pravic In dolžnosti med posamezne subjekte 
javnega obveščanja In končno, da noben zakon. In tudi ne ta, ne more zagotoviti 
absolutne pravne zaščite, preprečiti zlorabe svobode obveščanja Itd. V zakonu 
nI mogoče niti popravljati niti odpravljati vzrokov In posledic nesamoupravnlh 
in nedemokratičnih ravnanj v delu naše družbe. 

Zato pa ta zakon po črki in duhu predpostavlja optimalno demokratizacijo 
odnosov v družbi, vztrajanje na samoupravnem urejanju sistema in odnosov in 
uveljavljanju teh sestavin našega političnega sistema. Pri tem pa imajo subjek- 
tivne sile odločilno vlogo, nalogo in odgovornost. Zato se je treba bojevati 
v frontni Socialistični zvezi. V tiskovnih svetih pri Socialistični zvezi bomo 
morali nadaljevati in razvijati razpravo, ki je bila značilna za veliko šte- 
vilo tiskovnih svetov. V zmoti so tisti, ki skušajo omalovaževati delo, ki je 
bilo opravljeno, hkrati pa moramo biti tudi kritični, kajti ponekod so tiskov- 
ni sveti ostali "hladni in mrtvi" tudi ob tej razpravi. 

K nekaterim odprtim vprašanjem javnega obveščanja se bomo morali vedno 
znova vračati ne le v naslednji fazi sprejemanja tega zakona, v fazi priprave 
predloga, ampak tudi po tem, ko bo Skupščina zakon že sprejela. Pokazalo se bo, 
da se vedno znova porajajo odprti problemi svobode tiska in javne besede, ure- 
sničevanja ali kratenja pravic in dolžnosti občana do javne besede, do javne 
informacije, objektivne in resnične informacije. To ni nujno slabost zakona, 
ampak je temeljna slabost v našem praktičnem samoupravnem in političnem življe- 
nju in odnosih. Ost bo torej ob takih odprtih vprašanjih treba vedno znova 
najprej uperiti v konkretne pojave in morali se bomo usposobiti ter pripraviti 
za vsakodnevno bitko, za prodor samoupravne socialistične demokracije v našem 
političnem sistemu. Hvala! 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa! Kdo želi 
razpravljati? Besedo ima tovarišica Silva Jereb. 

Silva  Jereb:   Skušala bom biti čim krajša in bom nekatera 
vprašanja le bolj poudarila. 

Veliko govorimo o široki razpravi in se navdušujemo zanjo. Mislim, da je 
prav, da na tak način ugotovimo vsa mnenja, vendar menim, da bi morali pogoje 
za take razprave ustvarjati v zborih Skupščine ne le Izjemoma ampak praviloma. 
To je prvi poudarek. 

Drugi se nanaša na podružbljanje sredstev javnega obveščanja. Velik odziv 
na to temo v razpravi se mi zdi naraven. Težko bi brez širokega, demokratične- 
ga in tudi stalnega vpliva na sredstva javnega obveščanja zagotavljali širši 
spoznani in nujni družbeni interes. Že današnja razprava in vsaka razprava na 
naših sejah vedno znova kaže, kako zelo pomemben vir so ta sredstva človeku 
pri njegovem odločanju, kako zelo ga usposabljajo, ali pa tudi ne za opravlja- 
nje širših družbenih zadev, kar je po ustavi njegova pravica in obveznost. 
Zato se ml je zdelo prav, da je bila v tej zvezi ves čas tako zelo poudarjena 
vloga Socialistične zveze. 

Strinjam se s tovarišico Vrhovčakovo, da je veliko polemik in odklonilnih 
stališč do nekaterih rešitev v zakonu izviralo prav iz ne vedno bleščeče prakse 
te naše najširše organizacije. To tudi sicer vedno javno priznavamo. Zato je 
zelo pomembno, kako je Socialistična zveza opredeljena v zakonu. Še pomembnej- 
še je, kako bomo jutri v dograjevanju statutov organizacij s področja javnega 
obveščanja, ustanoviteljskih in drugih aktov Socialistične zveze in v praksi 
dogradili celovito podobo, ki jo imenujemo podružbljanje sredstev javnega ob- 
veščanja. Zato ni odveč, da danes še enkrat poudarimo, da bi ob predlogu zako- 
na vsaj v zasnovi morali Imeti to podobo že pred očmi, da bi lahko bolj odgo- 
vorno in bolj konkretno odgovorili na vprašanje, do katere mere smo se z zako- 
nom In vsemi drugimi samoupravnimi akti storili korak naprej. 

Spreminjanje prakse in dograjevanje teh dokumentov je mogoče v dveh sme- 
reh. Prva možnost je krepitev in delovanje najširših organov in oblik dela 
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Socialistične zveze. Čim manj naj bi delovali v ožjih organizmih in brez širo- 
kih javnosti. Potrebno je nasprotno. Mislim na republiško konferenco in njeno 
predsedstvo, svete, nri metodah dela pa na usklajeno delovanje vseh politič- 
nih družbenih in samoupravnih subjektov, ki bi morali oblikovati svoje politič- 
ne usmeritve za sredstva javnega obveščanja. S tem bi bili opora svojim dele- 
gatom v teh sredstvih. Zame ni protislovja, ki se v nekaterih polemikah po- 
javljajo, da s tem, ko krepiš vlogo ustanovitelja, slabiš vlogo organov uprav- 
ljanja. Mislim, da oboje potrebujemo. Potrebujemo močno politično usmeritev 
Socialistične zveze in drugih samoupravnih in političnih organizmov, saj bodo 
tudi delavski sveti ob tej opori dobro delovali. 

Zelo pomemben je tudi kadrovski vidik oziroma odgovornost pri izbiri lju- 
di za ključne odgovornosti. To morajo biti ljudje, ki bodo s svojim znanjem in 
poznavanjem družbenih razmer in usmeritev, pa tudi s svojo moralno močjo lahko 
dali svoj ustvarjalni delež. 

Če ne bo kakšnih posebnih dodatnih sprememb našega sklepa, si lahko kot 
komisija izgovorimo pravico, da sprejmemo redakcijske pripravke za večjo ja- 
snost stališč. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič:  Upoštevati moramo, da 
so sklepi namenjeni drugima dvema zboroma, zato moramo takoj redakcijo čimprej 
opraviti. Besedo ima tovarišica Vika Potočnik! Prosim! 

Vika  Potočnik:  Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da na 
kratko pojasnim stališča, ki so se oblikovala v razpravah v ZSM in stališča, ki 
bi pripomogla k usmerjanju nadaljnjega dela. Jasno je, da z enim zakonom tako 
občutljivega področja, kot je informiranje, verjetno ne moremo reševati. 

Zveza socialistične mladine se je precej široko vključila v javno raz- 
pravo tako o osnutku zakona o temeljih sistema javnega obveščanja kot tudi o 
osnutku zakona o javnem obveščanju. Sodelovali smo v svetih za informiranje 
pri občinskih konferencah SZDL Slovenije, pa tudi na regijskih posvetih, ki 
jih je organizirala Republiška konferenca ZSMS. Tako ustava kot tudi osnutek 
zakona o javnem obveščanju govorita o pravici delovnega človeka in občana, da 
je obveščen. Svoboda obveščanja in vsestranska obveščenost ljudi je nujni po- 
goj za delovanje demokratičnega političnega sistema, še posebej našega, ki 
temelji na samoupravni socialistični demokraciji, vendar pa v praksi vemo, 
da .delovni človek in občan tudi v naši družbi nista vselej vsestransko obve- 
ščena, da je ta ustavna pravica marsikdaj tudi kratena in tudi ogrožena. Ogro- 
žajo jo nevarnosti, ki izhajajo iz nekaterih značilnosti ekonomskega, poli- 
tičnega in kulturnega še nezadostno razvitega stanja v naši družbi, ogrožajo 
jo tako birokratski kot tehnokratski monopoli, ki so žal v naši družbi in bra- 
nijo svoje interese in svoje monopolne pozicije. Zaradi tega prihaja tudi do 
blokade informacij. 

Naša ustava torej jamči pravico biti obveščen, vendar zaradi prej omenje- 
nih vzrokov včasih delovni človek in občan tudi nista obveščena o vprašanjih, 
ki so pomembna za njuno delo in življenje, samoupravljanje, ali sta obveščena 
le enostransko, saj sta odvisna od.uradnih informacij, ki se jim pravzaprav ne 
zoperstavlja nobena informacija, saj so sredstva javnega obveščanja v veliki 
meri pod nadzorstvom tistih družbenih subjektov, ki so tudi pomemben vir in- 
formacij, torej nosilcev uradnih informacij. Zakonodajalec se je v tem osnutku 
posvetil bolj temu,'da ureja, kdo, pod katerimi pogoji in na kakšen način lahko 
ustanovi glasilo, kdo odloča o kadrih v sredstvih javnega obveščanja, kdo 
opravlja družbeno nadzorstvo, manj pa temu, kako in kaj bi morala glasila de- 
lati, da bi bila javnost pravočasno, resnično in objektivno obveščena, kako 
zagotoviti javnost dela in dostopnost do resnice, kako zagotoviti uresniče- 
vanje in varstvo pravic do informacij? Jasno se zavedamo, da vseh teh elemen- 
tov ni mogoče vnesti v zakon, menimo pa, da je preveč poudarjen prav tisti prvi 
del, ki sem ga nakazala. 

V okviru pravice "biti vsestransko obveščen" bi lahko zagovarjali tudi 
pravico do objavljanja svojega mnenja, ki je sicer zagotovljena v osnutku za- 
kona, lahko pa bi postala specifična institucija našega sistema. V naših po- 
gojih je treba zagotoviti v javnosti tudi preboj neprijetne vesti in mnenja 
na drug način, tudi z objavo mnenja delovnih ljudi in občanov. Ce tega ne 
bomo zagotovili, tudi vprašanja odgovornosti posameznikov ne bomo zadovoljivo 
rešili. Svoboden pretok informacij, tudi neugodnih, je lahko pogoj za vzpo- 
stavitev resnične odgovornosti tudi v najvišjih forumih in posameznikov v 
tej družbi. Prav zaradi tega bi moral osnutek zakona o javnem obveščanju opre- 
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deliti način, kako zagotoviti varščino pravice do objave mnenja, tako kot velja 
za institut popravka informacije. Morali bi zagotoviti specifično sodno varstvo 
tudi za to specifično ustavno pravico, namreč za pravico objavljanja mnenja. 
Sodno varstvo tej ustavni pravici je sicer zagotovljeno, toda le-to je zamudno 
in za tiskanje ni primerno, saj postane članek oziroma mnenje občana lahko že 
neaktualno, ko sodišče odloči, da se mora njegovo mnenje objaviti v sredstvu 
javnega obveščanja..,Za tako občutljivo pravico bi moral zakon določiti točen rok 
obravnavanja v organu, organ, ki bi obravnaval, kateri pritožbeni organ je to Itn. 

V osnutku zakona je poudarjena krepitev vloge ustanovitelja. Danes smo o 
tem že govorili. Opozorila bi le na to, kakšno je bilo stališče mladine in njeno 
tolmačenje tega vprašanja. Menili smo, da je vloga ustanovitelja pri sredstvu 
javnega obveščanja nekoliko, v neskladju z deklarirano tendenco podružbljanja 
množičnih medijev oziroma v nasprotju z večanjem širšega družbenega vpliva na- 
nje; predvsem se to kaže pri imenovanju glavnega in odgovornega urednika, za 
katera osnutek zakona predvideva, da bi ju imenoval ustanovitelj. Prav tako 
protislovno pa je, da osnutek predvideva, da predsednika sveta imenuje ustano- 
vitelj, vemo pa, da je svet organ širšega družbenega vpliva. Odgovornost oziroma 
odvisnost glavnega in odgovornega urednika od ustanovitelja je Izrazit element, 
ki je značilen tudi v drugih sistemih. 

Pri nas bi morali presegati obe te skrajnosti. SIcer pa ustanovitelju 
nikakor ne zmanjšujemo njegovega vpliva, ampak govorimo le o neposrednem, saj 
lahko ustanovitelj uveljavlja svoj vpliv prek svojih delegatov v svetu javnega 
glasila in prek usklajenih stališč o vseh različnih širših demokratičnih, samo- 
upravnih in enakopravnih družbenih interesih, tako ustanovitelja sredstev jav- 
nega obveščanja kot predstavnikov delavcev v sredstvih javnega obveščanja in 
Širše družbene skupnosti. To bi bilo družbeno samoupravno telo, ki ne bi bilo 
ie pod vplivom in nadzorom nekoga, temveč pod nadzorom širših družbenih subjek- 
tov in interesov, kar bi preprečevalo potencialno možnost monopola. V vseh or- 
ganih, ki so o tem razpravljali, smo obravnavali ta vprašanja. Če ne v današnjih 
stališčih, pa je vsaj v nadaljnjem delu treba upoštevati pri tako pomembni nalogi, 
kot je uresničitev pravice "biti informiran", posamezne subjektivne nosilce. 
Hvala. 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa! Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Marjan Šiftar! 

Marjan  Šiftar:   Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Ne bom ponavljal, kar je bilo zapisano v vseh za današnjo sejo pred- 
loženih dokumentih oziroma gradivih in v uvodni besedi k osnutku zakona. Zdi 
se mi pa umestno, da vendarle še enkrat opozorim, da smo se s predlogi, sta- 
lišči in mnenji, ki jih je povedala tovarišica Potočnikova, že srečevali in o 
njih zelo široko in poglobljeno razpravljali tako v okviru Soicalistične zveze 
in še posebej skrbno in odgovorno v okviru delovnih teles zborov oziroma Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Želel bi povedati samo to, da smo o vseh teh vprašanjih zelo argumentirano 
Razpravljali in opravljeno je bilo strpno in utemeljeno soočanje stališč, po- 
gledov, mnenj in predlogov. O teh utemeljitvah oziroma argumentih ne bi več go- 
voril, opozoril bi le na tiste v zvezi z uresničevanjem pravice do obveščenosti 
Oziroma v zvezi z uresničevanjem ustavne pravice in svoboščine delovnega človeka 
In občana do objavljanja mnenj, popravkov in odgovorov v sredstvih javnega ob- 
veščanja, ki smo jih dovolj široko še enkrat razložili v uvodni besedi k osnutku 
zakona. 

Osnutek zakona je naravnan k zagotavljanju pogojev, ki bi skupaj z dodat- 
nimi pogoji, o katerih je govorila tovarišica Jerebova, zagotovili celovito 
Uresničevanje ustavnega položaja delovnega človeka in občana na področju javnega 
obveščanja oziroma njegove pravice do obveščenosti o vseh, za njegovo življenje 
In delo ter upravljanje v družbi potrebnih informacij, od dogajanj doma in v 
svetu. Mislim, da ne kaže ponavljati, da smo v skladu z ustavo Izpeljali vse 
tiste postopke pred našimi sodnimi in drugimi institucijami, ki naj po potrebi 
Zagotavljajo tudi sodno oziroma pravno varstvo uresničevanja teh pravic. Ne zdi 
se mi potrebno, da bi morali v zakonu o javnem obveščanju predvidevati kakršno- 
koli posebno sodno varstvo pravice do obveščenosti. Pravici do obveščenosti 
kot ustavni pravici je zagotovljeno sodno varstvo, vendar je pravzaprav celotni 
2akon naravnan v uresničevanje vseh pogojev, ki naj zagotavljajo, da bo delovni 
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človek celovito obveščen o vseh zanj pomembnih dogajanjih v naši družbi in 
svetu in ki naj preprečujejo ter onemogočajo najrazličnejše deformacije in 
slabosti, s katerimi se srečujemo na področju virov informacij ali sredstev 
javnega obveščanja. 

Niti od tega in niti od kateregakoli drugega zakona ni mogoče pričakovati, 
da bi predvideval, kako naj sredstva javnega obveščanja zagotavljajo svojo 
družbeno vlogo v našem sistemu, kako naj pišejo. Mislim, da mora zakon zago- 
toviti tiste mehanizme, instrumente in pogoje, da bodo sredstva javnega ob- 
veščanja v skladu s temeljno opredelitvijo svoje vloge to vlogo kvalitetno, 
uspešno in celovito uresničevala. 

V razpravi smo se srečali s pripombo, da bi morali v zakonu izrecno 
predvideti, da morajo sredstva javnega obveščanja poročati tudi o neljubih, 
problematičnih zadevah v naši družbi. Morajo poročati o vsem argumentirano, 
kritično in s polno odgovornostjo, o vsem, kar je v danem trenutku pomembno, 
da se lahko delovni človek in občan udejanja kot upravljalec, kot samouprav- 
Ijalec, kot temeljni subjekt našega sistema. 

Kar zadeva vlogo ustanovitelja pa bi želel poudariti, da se s predlaga- 
nimi rešitvami in usmeritvami, ki so se oblikovale v razpravah v Socialistični 
zvezi in v delovnih telesih zborov in Skupščine, želi krepiti odgovornost usta- 
noviteljev, ne pa zmanjševati odgovornost kogarkoli drugega. Izkušnje kažejo, 
da se je odgovornost ustanoviteljev doslej v vsakodnevni praksi prepogosto 
omejevala le na nekatere formalnosti, na občasne posege, na občasne do konca 
sformalizirane ukrepe ustanoviteljev, ni pa in v zadostni meri ne prihaja do 
izraza celovita, z zakonom opredeljena odgovornost ustanoviteljev za zagotav- 
ljanje materialnih in drugih pogojev za začetek delovanja posameznega sredstva 
javnega obveščanja, kot tudi ne njegova celovito razumljena odgovornost za to, 
da bo sredstvo javnega obveščanja izpolnjevalo tisto vlogo, ki jo ustanovitelj 
po širši razpravi in verifikaciji v okviru Socialistične zveze predvidi z vse- 
binsko zasnovo posameznega sredstva javnega obveščanja. 

V nobenem primeru se s tem ne zmanjšuje odgovornost drugih, želimo le po- 
udariti odgovornost ustanovitelja, za to pa moramo po našem mnenju že z zako- 
nom jasno opredeliti možnosti in obveznosti, ki morajo biti izpolnjene, da bo 
ustanovitelj lahko svojo družbeno odgovornost za delovanje posameznega sred- 
stva javnega obveščanja uspešno in učinkovito uresničeval. Mislim, da v nobenem 
primeru to ne more biti razumljivo in se tudi ne more razumeti kot usmeritev 
h krepitvi monopolov ali zgolj h krepitvi vloge ustanoviteljev. 

Mislimo, da imajo ustanovitelji, ob Socialistični zvezi, ob organih uprav- 
ljanja zlasti pa časopisni in programski sveti in redakcije oziroma novinarji 
in uredniki svojo vlogo in svoje obveznosti in odgovornosti, da bodo celotni 
sistem javnega obveščanja kot tudi posamezna sredstva javnega obveščanja uspešno, 
učinkovito in kvalitetno opravljati svoje družbeno poslanstvo. Če bodo vsi od 
Socialistične zveze do ustanoviteljev, organov upravljanja, časopisnih in pro- 
gramskih svetov in sredstev javnega obveščanja ter virov informacij, opravljali 
svoje obveznosti in odgovornosti v tem celotnem sistemu, bodo ti pogoji zago- 
tovljeni. Da se bodo v posameznih primerih pojavljali najrazličnejši problemi, 
da se pri uresničevanju vloge, pravic, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja 
že danes pojavljajo najrazličnejše slabosti, tega nihče ne prikriva. Zaključki 
razprave o osnutku zakona so pokazali, da se je izostrila vrsta problemov, 
vrsta slabosti, s katerimi imamo opravka v vsakodnevni praksi. Celotna razprava 
je verjetno prispevala k temu, da bomo le-te uspešneje odpravljali v naslednjem 
letu oziroma srednjeročnem obdobju. Pri tem mislim na materialne, kadrovske 
in druge pogoje, o katerih bi širše spregovorili ob pripravi programa za izva- 
janje zakona o javnem obveščanju. 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa, tovariš 
Šiftar! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) V tej razpravi so bila nekatera vpra- 
šanja sporna, čeprav je bila o njih v okviru Socialistične zveze obširna raz- 
prava. V stališčih in usmeritvah, ki smo jih dobili od Predsedstva Republiške 
konference SZDL Slovenije, imamo opredelitve tega organa do usklajevanja sta- 
lišč. Družbenopolitični zbor je moral to upoštevati kot v Soicalistični zvezi 
usklajeno osnovo za osnutek naših opredelitev. Ali je potrebno še dopolnjevati 
osnutek, ki je bil predložen? (Ne.) Predlagam, da se sestane skupina in ga 
pregleda. V 3. točki bi morda o vlogi ustanovitelja še kaj dopolnili. Naj to 
skupina delegatov sama oceni. Skupini se bo pridružila tovarišica Potočnikova. 



- 3311- 

Prehajamo na   6.   točko   dnevnega   reda,   to je na 
uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave. 

Gradivo je predložil Izvršni svet. Kot prilogo k temu gradivu je Izvršni 
svet kasneje predložil še Analizo o stanju osebnih dohodkov v državni upravi. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, 
Komisija za informiranje in Komisija za narodnosti ter Komisija za volitve, 
imenovanja in administrarivne zadeve naše Skupščine. 

Danes smo prejeli osnutek ugotovitev in stališč, ki naj bi jih sprejeli 
zbori Skupščine pri tej točki dnevnega reda. Rad bi vas obvestil, da je v 
Zboru občin prijavljenih k tej točki dnevnega reda 40 razpravijalcev. Ko bodo 
zaključili to obravnavo, bo verjetno naša seja že mimo. Zato predlagam, da 
bi zaključili razpravo o teh stališčih in ugotovitvah na naslednji seji zbora. 
Danes bi opravili razpravo in poskušali oblikovati pripombe k besedilu, na na- 
slednji seji zbora pa bi dokončno sprejeli stališča, ki bi jih predložila med- 
zborovska skupina delegatov vseh treh zborov. 

Za današnjo sejo smo prejeli tudi stališča in ugotovitve Predsedstva Re- 
publiške konference SZDL Slovenije in uvodno obrazložitev Republiškega sekreta- 
riata za pravosodje in upravo. K tej točki dnevnega reda smo vam poslali tudi 
osnutek ugotovitev, stališč in usmeritev Republiškega družbenega sveta za 
vprašanja organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb v SR Slo- 
veniji. To je osnutek gradiva, ki nastaja v Republiškem družbenem svetu za to 
področje, vendar smo mislili, da je prav, da vas s temi prizadevanji družbe- 
nega sveta seznanimo, ko obravnavamo problematiko državne uprave, ker se pri 
mnogih vprašanjih gradivi srečujeta. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovarišica 
Kristina Kobal, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje 
in upravo. Želi morda besedo? (Da.) Prosim! 

Kristina  Kobal'. (govori iz klopi) :    Glede na to, da so 
delegati dobili uvodno obrazložitev že pismeno, ustna ni potrebna! 

Predsednik  dr.   Ciril   Ribičič:   Uvodna beseda je bila 
že prej razmnožena in poslana delegatom. Povzeta je bila tudi v Delu. Če bo 
tak način ustrezen, moramo paziti, da bomo kot delegati seznanjeni s temi 
vnaprejšnimi uvodi, ker sicer ne bomo poenostavili našega dela, saj se bodo 
odprta vprašanja, ki jih sicer razčiščujejo uvodne besede,ponavlja v razpravi. 
To je le dodatno opozorilo. 

Preden pa pričnemo z razpravo, predlagam, da določimo tovariša Marjana 
Kotarja in tovarišico Valerijo Škerbec za člana medzborovske skupine delega- 
tov, ki bo po potrebi na podlagi razprave v vseh treh zborih, predlagala mo- 
rebitne spremembe in dopolnitve predloženih ugotovitev in stališč. Skupina 
naj bi ocenila, ali jih je mogoče sprejeti že danes, glede na to, da sem malo 
Prej navedel napačen podatek - razpravijalcev v Zboru občin je 14 in ne 40. 
Opravičujem se za napačno informacijo. 

Želijo morda besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Vinko Kova- 
Čič! 

Vinko  Kovačič:   Tovarišice in tovariši! V Zvezi sindikatov 
Slovenije ugotavljamo, da kljub razumevanju, da je preobrazba državne uprave 
proces, le-ta še zdaleč ne izpolnjuje svoje družbene vloge. Ta ocena se zlasti 
nanaša na uresničevanje politične odgovornosti za doseganje in racionalnejše 
ter učinkovitejše organiziranje, na prepočasno spoznavanje novih strokovnih 
in znanstvenih spoznanj in metod delovanja, kar se politično odraža tudi v od- 
nosih med občani in upravo, v pojavih birokratizma in nesposobnosti, da bi bila 
Učinkovitejši branilec samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Zaostajanje v 
družbeni preobrazbi državne uprave ima velike negativne posledice prav v 
Upravi, saj strokovni kadri odhajajo, namesto da bi jo izpopolnjevali z ustrez- 
nimi izkušnjami in sposobnostmi ter z dobrimi kadri iz združenega dela. 

Skupne ugotovitve in stališča, ki so bila oblikovana v Svetu za vprašanja 
uveljavljanja socialističnega samoupravljanja in v Odboru za vprašanja varstva 
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družbene lastnine in samoupravnih pravic pri .Predsedstvu Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, po predhodni razpravi v republiškem odboru sindi- 
kata dejavnosti državnih organov postavljajo na prvo mesto potrebo po operacio- 
nalizaciji in jasni opredelitvi nalog, nosilcev in rokov ter odgovornosti za nji- 
hovo izvedbo. Zapletene postopke zaradi slabe organizacije dela, odveSno admi- 
nistriranje in jalovo delo je potrebno razkrivati z večjo odgovornostjo vseh 
Subjektov v družbi, od upravnih organov, izvršnih svetov pa do družbenopolitiSnih 
organizacij in družbenih svetov. V Zvezi sindikatov Slovenije menimo, da bi mo- 
tali hitreje uresničevati usmeritve v sistemskih zakonih o državni upravi, saj 
ni mogoče pristajati, da jih krši institucija, katere naloga je krepiti sistem 
socialističnega samoupravljanja. Tiste rešitve, ki so se v praksi pokazale kot 
neustrezne - tako je na primer samoupravno organiziranje delavcev v številnih 
In malih delovnih skupnostih občinskih upravnih organov - pa je treba soočiti s 
Pravočasno oblikovanimi in usklajenimi stališči vseh pristojnih družbenih subjek- 
tov. 

Družbenoekonomski položaj delavcev v državni upravi bomo izboljšali samo z 
učinkovito akcijo, z vzpostavitvijo racionalne, organizirane in visoko strokovne 
Usposobljene uprave ter z vrednotenjem državne uprave. Na tem morajo temeljiti 
izvedbeni načrti, vključno z zagotavljanjem osnovnih pogojev za delo, to so 
sredstva za delo, opremljenost in znanje in ne nazadnje tudi sredstva za osebne 
dohodke in skupno porabo. Triletni rok za uskladitev osebnih dohodkov za najbolj 
odgovorna in strokovna dela v delovnih skupnostih upravnih organov je predolg. 
V Zvezi sindikatov Slovenije predlagamo, da je samoupravni sporazum o skupnih 
izhodiščih ter nekaterih osnovah za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
Porabo v delovnih skupnostih upravnih ter pravosodnih organov izhodiščna osnova 
za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v državni upravi. Pri tem je potrebno 
dosledno ugotoviti družbeno potrebno delo, ki bo izhajalo iz resorne opredelitve 
normativov del in nalog v upravnih organih in materialnih možnostih kot omejitve- 
nega elementa uskladitve osebnih dohodkov. Upoštevati je treba tudi predhodno 
zagotovitev prednosti namenske porabe proračunskih sredstev v občinah oziroma 
republiški z diferenciranim pristopom do delovnih skupnosti upravnih organov, da 
t>i odpravili največje zatečene razlike v osebnih dohodkih. 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa! Želi še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Lado Kocijan. 

Lado  Kocijan:   Ne želim ponavljati tega, kar so že povedali 
Pred menoj, dodal bi le dobršen del razlogov, ki utemeljujejo nezaupnico za 
tiste, ki so odgovorni za prikazano stanje v upravi. Mislim, da imamo malokdaj 
fnožnost videti toliko jasnih kritičnih opredelitev do stanja v upravi. Mislim, 
da je Socialistična zveza postavila piko na "i" s tem, ko je napisala, da analiza 
niti ni odgovorila na vprašanje, koliko smo se približali ciljem, sprejetim 
1977 in 1982. leta. Niti koraka naprej nismo naredili, še celo na slabše gre na 
Vseh treh področjih: pri kadrih, organizaciji in modernizaciji. 

V našem zboru se moramo kritično vprašati, kaj se je dogajalo od 1977 do 
1982. leta. Nekdo v republiki je za to področje odgovoren po zakonu in je plačan 
2a to, da to stanje spremlja. Ze med tem časom bi moral povedati, kje so vzroki 
2a zaostajanje. Le-teh pa v informaciji ni, tovarišica Kobalova pa je govorila 
le o počasnosti. Počasnost kot razlog za nas ne more biti sprejemljiva. Mislim, 
da je vzrok za take težave in tudi za to, da se stabilizacija počasi uresničuje, 
2a sedanjo ekonomsko in družbenopolitično klimo ta aparat, ki bi moral biti nosi- 
lec uresničevanja vseh dogovorov in zaključkov pa tega ni sposobna izpeljati. 

Tudi Socialistična zveza je poudarila enega od vzrokov. Družbena akcija 
namreč ni sledila zaključkom, ki so bili sprejeti. Predlagam, da do naslednje 
Seje dobimo od Izvršnega sveta vsebinsko opredeljen program z realno določenimi 
roki in nalogami, kaj bomo lahko spremenili na področju organizacije uprave in 
kadrovske sestave. To je očitno nesprejemljivo, če upravo v Sloveniji vodijo 
Srednješolci. Imamo podatke v materialu,  da jih je 64 odstotkov s srednjo šolo. 
Taki ljudje se ne morejo ukvarjati s problemi tako krajevne skupnosti kot fede- 
racije. To je iluzorno. Po drugi strani pa smo vsi podprli zagnanost in aktiv- 
nost mladine in mladinske organizacije pri zaposlovanju mladih, strokovnih ljudi, 
^i končujejo visoko šolo, pa nimajo kje delati in so na takih delovnih mestih, 
kjer ne morejo pokazati svojega znanja in upravičiti sredstev, ki so bila name- 
njena za njihovo izobraževanje. 
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Zdi se mi potrebno, da bi Izvršni svet ocenili,ali ima sam težave z vidika 
organiziranosti, kadrovske sestave in strokovnosti. Potem lahko ocenimo vzroke, 
ki pogojujejo tako stanje. Počasnost je namreč le posledica, ne pa vzrok. Na- 
vedel bi le en primer: govorimo o odnosu "občan-družbenopolitična skupnost", v 
ljubljanskih občinah pa je vsak drugi dan ključ v vratih pisarn. Občan nima 
vstopa. Bil sem na številnih sestankih po krajevnih skupnostih, povsod sprašu- 
jejo, zakaj je tako, odgovor pa je tudi vedno enak, da je namreč Skupščina tako 
odločila. Nekdo se je opredelil za tak red in v Ljubljani traja že leta. Hvala. 

Predsednik  dr.'  Ciril   Ribičič:   Hvala lepa! Besedo ima 
tovariš Marjan Kotar. Prosim! 

Marjan   Kotar:   Tovarišice in tovariši! Dobili smo stališča 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze, pripravljen je osnutek 
stališč zborov, zato ne bi govoril o vseh problemih, ampak le o dveh. 

Preobrazba državne uprave naj bi bila povezana s podružbljanjem nalog 
državne uprave. To bi moralo biti v funkciji utrjevanja političnega sistema. 
Tako je poleg svoje klasične vloge dobila državna uprava še novo nalogo, ki je 
povezana z zagotavljanjem pogojev za delovanje samoupravnega socialističnega 
sistema. Ugotoviti moramo, da je bila uprava v teh zadnjih letih v uresničeva- 
nju te svoje naloge najmanj prilagodljiva. Vzrok za to je tudi v tem, da je 
bila pobuda za družbeno preobrazbo uprave preveč prepuščena upravi. Ta sama vse- 
ga ne more opraviti, ker je, prvič, uprava del družbenopolitičnega sistema in 
sicer tisti del, ki ga v teoriji označujemo kot pomožno dejavnost, ki naj omo- 
goči uspešno delovanje države in samoupravljanja v tem prehodnem obdobju in na 
tisti stopnji, do katerih se je razvila./Očitno je, da v sedanji fazi državne 
uprave veliko bolje opravlja tisti del svoje naloge, ko je v službi delovanja 
države, manj pa tisti, ko je v vlogi samouprave. To je dejansko potrditev ugo- 
tovitve, da je državna uprava v resnici instrument družbenih odnosov, pri tem 
pa njena naravna in družbena vloga nista toliko odvisna od uprave same in njene 
organizacije ter strukture, kot od družbenih odnosov, katerih instrument je. 

To pomeni, da bo z utrditvijo vloge delovnega človeka kot subjekta v naši 
družbi, ki upravlja in razpolaga z rezultati svojega dela, spremenjena tudi 
vloga državne uprave. To je proces, ki se v celoti ni mogel uresničiti od spre- 
jema zakona do danes. Gre dejansko za proces, ki se lahko uresničuje le v od- 
visnosti od nastajanja in dozorevanja socialističnih samoupravnih odnosov, od 
rastoče družbenoekonomske rasti nasploh in tudi v odvisnosti od reševanja nas- 
protij tega predhodnega obdobja. Kljub temu bi morali biti na področju pre- 
obrazbe državne uprave doseženi večji rezultati. Razmere v naši družbi so 
zaostrene, poudarjena je bila vloga izvršnih in upravnih organov, bolj v okviru 
njihovih zakonskih pooblastil, premalo pa v smislu njihove celovite vloge. 
Samoupravljanje in delegatski sistem sta tudi za slabe čase, smo ugotavljali 
ob analizah delegatskega sistema. 

še posebej v takšnih razmerah bi morali biti samouprava in državna uprava 
v enaki odvisnosti in povezanosti. Vendar tako analiza kot sklepi posvetov ugo- 
tavljajo, da ni tako. Povsod so bili do ukrepov, ki jih predlaga državna uprava, 
zelo kritični. Morda niso vedno potrebni, če bi se uresničevala celovita vloga 
državne uprave. Očitno smo preveč čakali na trenutek, ko se razmere tako zaostri- 
jo, da je potrebno ukrepati, ko nujnost delegate prepriča, da se ukrep mora 
sprejeti. Druga naloga uprave, da spremlja družbena dogajanja, da opozarja, 
usmerja in pomaga, da se po samoupravni poti sprejemajo enake ali boljše rešitve, 
je prevečkrat manjkala. Ta naloga pa je povezana s poznavanjem problematike v 
združenem delu in družbenopolitičnih skupnostih. Razprave so pokazale, da iz- 
vršni in upravni organi ta utrip življenja marsikdaj premalo poznajo in so pre- 
malo povezani s samoupravo. Stiki s poslovodnimi organi tega ne morejo nadome- 
stiti. Celo tista možnost v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in samou- 
pravnih interesnih skupnostih, ko Ima državna uprava opravka s pobudami in pri- 
pombami delegatov, je premalo izkoriščena. 

V gradivu je ocena, da je bilo teh pobud premalo. Razprave na terenu kažejo, 
da to ni tako. Tudi mi ugotavljamo, da je vse več kritičnih pobud, ki vedno niso 
neposredno uporabne za delo državne uprave, vendar jih je treba strokovno obde- 
lati in po strokovni obdelavi izpeljati v delegatskem življenju. Za takšno nalogo 
je potrebna ustrezna stopnja strokovne usposobljenosti. Tovariš Kocijan je o tem 
govoril. Strinjam se, da lahko ocenimo, da je na posameznih nivojih stanje raz- 
lično. Številke v poročilu in razprave na terenu kažejo, da je tako. Verjetno sta 
prav strokovnost in usposobljenost uprave za njene naloge tista ovira, ki pre- 
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prečuje, da bi se uprava odprla navzven in sprejemala pobude in kritike in na 
tejpodlagi pospeševala samoupravo. Na tak način grajena avtoriteta in samostoj- 
nost državne uprave bi bili veliko boljši kot tisti, ki sta rezultat odtujeva- 
nja, arogance in vzvišenosti. Le-ta se najbolj kaže v tem, da pridejo občani 
pred zaprta vrata. K takšnemu stanju je prispevala tudi usmeritev, da zadržujemo 
rast osebnih dohodkov na tem področju. To je eden od vzrokov, ki je onemogočil 
uresničevanje take kadrovske politike, ki bi omogočila nenehno prelivanje stro- 
kovnih kadrov iz združenega dela v upravo in obratno. 

Čeprav podpiramo pogoje za izboljšanje materialnega stanja državne uprave, 
smo se v Socialistični zvezi zavzeli, da bi analizirali celotno porabo. Vpraša- 
nje nagrajevanja je pomembno pri državni upravi, pri pravosodju in še na drugih 
področjih. Čeprav bomo v mejah možnosti skušali to stanje popraviti, v kratkem 
času to ne more izboljšati. Danes so v upravi tudi neustrezni kadri, katerih 
strokovnost ni v skladu z njihovimi nalogami. Zavzemamo se na primer za moderni- 
zacijo, ne verjamem pa, če je tako strokovno usposobljena uprava, kot jo imamo, 
sposobna tako mehanizacijo uporabljati. 

Izboljšanje materialnega stanja bo dejansko povečalo interes delavcev na 
teh delovnih mestih, da tam ostanejo, za izboljšanje stanja pa bo potrebno bolje 
nagrajevati kreativno strokovno delo v upravi. Do tega dela uprave bomo morali 
biti bolj kritični, tako da bomo zagotovili uresničevanje načela javnosti državne 
uprave. To je predvsem naloga delegatskih skupščin in družbenopolitičnih organi- 
zacij. Te imajo največje možnosti nadzorovati delo uprave, vendar je dovolj ne 
izkoriščajo. V sedanjem času so razmere takšne, da veliko več vemo o delu tiste- 
ga, ki naj bi opravljal nadzor, kot pa o delu državne uprave, katere delo bi mo- 
rali spremljati. Hvala lepa. 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa, tovariš Kotar. 
Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da nihče. Razpravo bomo nadaljevali po tem, ko bo skupina obli- 
kovala dopolnitve osnutka ugotovitev in stališč na današnji ali na naslednji 
seji zbora. Tovariš Marjan Kotar in tovarišica Valerija Škerbec se bosta vklju- 
čila, s tem da bi predlagali tovariša Kotarja za vodjo medzborovske skupine. 

Vračamo se na   3.   točko  dnevnega  reda,   to so spre- 
membe ugotovitev, stališč in sklepov o obravnavi osnutka dolgoročnega družbene- 
ga plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. 

Besedo ima tovariš Igor Križman! Prosim! 

Igor   Križman:   Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja 
srednjeročnega družbenega plana v SR Sloveniji je na podlagi razprav vseh treh 
zborov pregledala osnutek ugotovitev, stališč in sklepov k osnutku dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 in predlaga nekatera dopolnila. 

Na 2. strani predlagamo v zadnji alinei manjše dopolnilo, in sicer naj se 
v četrti vrsti črtata besedi "s tem", tako da so republike in avtonomne pokra- 
jine odgovorne za lasten razvoj in za razvoj Jugoslavije kot celote. 

Na 3. strani predlagamo v 5. točki spremembo v predzadnjem odstavku. Bese- 
dilo ni bistveno spremenjeno, je le izboljšano. "Skupščina SR Slovenije zato 
nalaga svoji delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 
da ob obravnavi predloženega osnutka posreduje te ugotovitve ter predlaga, da 
Zvezni izvršni svet nemudoma opravi potrebna preverjanja nekaterih razvojnih 
usmeritev ter pri tem zagotovi sodelovanje združenega dela v Jugoslaviji ter 
republik in pokrajin in da predloženi osnutek bistveno dopolni in ga ponovno 
predloži v usklajevanje." 

Ti dopolnitvi smo sprejeli na podlagi razprav. 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič: Dopolnitve so tudi v 
skladu z našo razpravo. Želi kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da 
glasujemo. 

Kdor je za to, da sprejmemo stališča s predlaganimi spremembami, naj prosim 
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dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli ugotovitve, stališča in sklepe. 

Razen sprejema stališč k osnutku zakona o javnem obveščanju in preobrazbi 
državne uprave imamo še dve točki dnevnega reda in predlagam, da nadaljujemo 
z dnevnim redom. 

Prehajamo na   8i   točko  dnevnega   reda,   to so neka- 
tera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopoli- 
tičnih skupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji. 

Gradivo je bilo po dogovoru z Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR 
Slovenije in Republiškim komitejem za zakonodajo pripravljeno v službi za zako- 
nodajo Skupščine SR Slovenije. Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopoli- 
tični sistem in Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter 
pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije, predhodno pa tudi že 
ustrezni svet Republiške konference SZDL Slovenije. 

Danes smo prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, mnenje 
Komisije za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega 
odločanja v Skupščini SR Slovenije in predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel 
pri tej točki dnevnega reda. 

Predstavnik predlagatelja, to je Zakonodajno-pravne komisije, je njen 
predsednik dr. Miha Ribarič, ki mu dajem besedo. 

D"r .   Miha  Ribarič:  Tovarišice In tovariši delegati! Ni po- 
trebno ponavljati in povzemati tega, kar ste lahko prebrali v gradivu o praksi 
sklepanja družbenih dogovorov in dogovorov. Rekel bi samo to, da je vse, kar 
je napisano, rezultat prakse Zakonodajno-pravne komisije, ki je ob obravnavi 
posameznih družbenih dogovorov oziroma dogovorov poročala zborom Skupščine. 
Iz te prakse izhaja, da prihaja ob teh vprašanjih do vrste nejasnosti, ki vpli- 
vajo na odgovornost in s tem tudi na učinkovitost pri urejanju zadev, ki jih je 
v skupnem interesu potrebno opredeljevati v teh zveznih oziroma medrepubliških 
dogovorih. Zaradi tega smo menili, da je potrebno zavzeti tudi načelno usmeri- 
tev, kako k takemu dogovarjanju pristopiti. V obliki, ki ste jo dobili, smo 
povzeli in sistemizirali naše poglede in pripravili tudi predlog zaključkov. 

Predlagam, da bi predlog sklepov za današnjo sejo zbora nekoliko dopolnili. 
Moj predlog je deloven, ne mislim, da je treba točno tako napisati. Presodili 
bomo, do česa se lahko že danes opredelimo. Predlagam, da v 1. točki dodamo nov 
drugi odstavek. O vsebini tega novega drugega odstavka sem se posvetoval s to- 
varišem Lojzetom Udetom, predsednikom Republiškega komiteja za zakonodajo in 
sva se strinjala, da bi kazalo ponuditi zboru naslednjo dopolnitev: "Družbe- 
nopolitični zbor podpira prizadevanja, da se tudi z družbenimi dogovori in 
medrepubliškimi dogovori prispeva k opredeljevanju in uresničevanju skupnih in- 
teresov v federaciji in s tem ustavnega koncepta federacije. Zaradi zagoto- 
vitve učinkovitosti in odgovornosti pa je potrebno že v začetku postopka druž- 
benega dogovarjanja ali dogovarjanja ob pobudi jasno določiti odnos do tega 
dogovarjanja, izhodišč in temeljnih vprašanj, ki naj bodo predmet dogovarjanja. 
Predmet dogovarjanja mora biti tisto, kar je skupni interes in kar je v skladu 
s funkcijami in pristojnostmi udeležencev dogovarjanja in ustavno-pravno nara- 
vo teh aktovV. 

Potem predlagam, da v 2. točki zadnji stavek spremenimo v tem smislu, da 
to gradivo obravnavata tudi drugaidva zbora takrat, ko bosta menila, da je to 
glede na njuno delo najbolj primerno. 

"Družbenopolitični zbor predlaga, naj se v obravnavo o teh vprašanjih na 
podlagi gradiva Zakonodajno-pravne komisije na primeren način vključujejo tudi 
Zbor združenega dela. Zbor občin in delovna telesa Skupščine SR Slovenije." 

Zbora sama pa naj se odločita, kdaj bi bilo najbolj primerno, da se vklju- 
čita v obravnavo te problematike. Ni treba predlagati, da se morajo prav posebej 
organizirati za to razpravo. 
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Predlagam tuđi, đa bi na koncu dodali novo zaključno točko, ki bi pomenila 
vključitev predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, vsebovanega v mne- 
nju, ki smo ga vsi dobili. Iz tega mnenja bi smiselno povzeli zaključni del, ki 
bi se lahko glasil: 

"Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slomenije priporoča, naj vsi upravni 
organi in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri obravnavanju delovnih predlogov 
in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti ter pri sklepanju teh dogovorov upošte- 
vajo temeljna izhodišča pripravljenega gradiva. Ta izhodišča naj bodo tudi podlaga 
za delo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine' 
SFR Jugoslavije oziroma delegatov SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter za stališča zborov Skupščine SR Slovenije, kadar odločajo o 
pristopu k posameznemu družbenemu dogovoru oziroma dogovoru." 

Če bi to misel na primeren način vključili v sklep Družbenopolitičnega zbora, 
bi ne glede na potrebnost razprave o tej problematiki v Skupščini SFR Jugoslavije, 
v družbenopolitičnih organizacijah, v drugih republikah in pokrajinah, sami že 
hkrati upoštevali stališča, ki so vsebovana v tem gradivu. V Sloveniji so bila v 
raznih razpravah sprejeta. 

Pri tem moram še reči, da se v Sloveniji ne bomo odrekli sklepanju o teh 
aktih, čeprav po našem prepričanju ne bodo povsem ustrezni. V tem predhodnem ob- 
dobju, dokler tudi drugi ne bodo spoznali, da je ta način tisti, ki ustreza ustavno 
opredeljenim odnosom, se mi zaradi tega ne bomo odpovedali dogovarjanju o zadevah, 
za katere menimo, da se je o njih utemeljeno pogovoriti. Vendar po drugi strani 
ne bi kazalo te razprave omejiti samo na to, da bi se v načelu strinjali s pred- 
lagano usmeritvijo, da pa v praksi ne bi že zdaj čvrsteje zavezovali vseh udele- 
žencev v Sloveniji, da kar najbolj upoštevajo ta izhodišča. Hvala lepa! 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa, tovariš Riba- 
rič. Kdo še želi besedo? Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda 
je Lojze Janko, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo. Ali 
želi besedo? (Ne želi.) Želi besedo poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem? 
(Ne želi.) 

Želi besedo poročevalec Komisije za proučevanje in razvijanje metod in na- 
činov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije tovariš Milan 
Gaspari? (Da.) Besedo ima Milan Gaspari! 

Milan Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da vas seznanim z nekaterimi razmišljanji komisije, za 
katera mislim, da so zanimiva tudi za delegate v Družbenopolitičnem zboru. 

V komisiji je bila med drugim poudarjena izredna pomembnost teh institutov 
in instrumentov za uresničevanje skupnih interesov narodov in narodnosti ter 
delovnih ljudi in občanov v federaciji: prvič, zaradi tega, ker vsa gradiva o 
kritični analizi delovanja našega političnega sistema po mojem mnenju upravičeno 
opozarjajo na to, da se skupni interesi v federaciji preveč in premočno uresniču- 
jejo samo prek zveznih organov, drugič zaradi tega, ker so družbeni dogovori in 
samoupravni sporazumi takšni instituti, kjer se lahko oziroma veliko lažje kot 
na druge načine oblikujejo in izražajo tisti pravi skupni interesi, ki v raz- 
ličnih delih Jugoslavije niso vedno različni; tretjič, ker se lahko na podlagi 
tako oblikovanih skupnih interesov še nadalje uresničuje v zadnjem času odklo- 
nilno ocenjeno načelo soglasja pri uresničevanju skupnih interesov v federaciji. 

Rad bi opozoril delegate v Drulženopolitičnem zboru tudi na to, da smo raz- 
pravljali o tem, kakšna je pravna narava dogovorov med republikami in pokraji- 
nami v federaciji. Pri tem so bila omenjena predvsem naslednja vprašanja: ali 
je dogovor tak akt, ki lahko opredeljuje oziroma ima za posledico določene sank- 
cije v primerih, če se ne upošteva. Mislim, da je bilo v komisiji izraženo pra- 
vilno mnenje, da ne gre za drugačno odgovornost pri upoštevanju dogovorov kot le 
za družbenopolitično odgovornost. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali se pri tem dogovarjajo republike in 
avtonomni pokrajini o takih vprašanjih, ki morajo biti predmet dogovora vseh 
republik in avtonomnih pokrajin, ali lahko samo nekaterih. V komisiji je bilo 
izraženo mnenje, da je možen dogovor le nekaterih, če gre za posebne interese, 
ki se lahko brez škode za druge skupne interese usklajujejo in oblikujejo med 
posameznimi republikami in ne med vsemi republikami in pokrajinami. Ker se je 
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začelo z razpravo v federaciji o tej problematiki v okviru kritične analize 
delovanja političnega sistema, se postavlja tudi vprašanje, ali je v zvezi z 
dogovori med republikami in avtonomnima pokrajinama potrebno spreminjati oziroma 
dopolnjevati ustavo. Čeprav menim, da je potrebno ta institut dograjevati in 
ga razvijati v tem smislu, kot poudarja gradivo, zlasti pa njegovi zaključki, 
smo vsi jasno ugotovili, da ustava ni nobena ovira za sklepanje in uresničevanje 
skupnih interesov po tej poti, saj ustava s celotno zasnovo, s svojimi temelji 
in svojimi določbami podpira tak način uresničevanja skupnih interesov. Zato 
menim, da mislim, da tako menijo tudi drugi, da spremembe oziroma dopolnitve 
ustave niso potrebne. Hvala lepa! 

Predsednik  dr.'  Ciril   Ribičič:   Hvala lepa! S tem pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Tovariš Ribarič je predlagal nekaj sprememb, ki so po mojem mnenju smiselne. 
Predlagal je, da v 1. točki dodamo nov odstavek, ki je vsebinsko tudi v skladu 
z mnenjem komisije. Tudi dopolnitev 2. točke je ustrezna. Ne bi bilo smiselno, 
da takoj zahtevamo od njih razpravo o tem gradivu. 

V zvezi z zadnjo dopolnitvijo imam pomislek. Če danes sprejmemo preveč za- 
vezujoče sklepe v Družbenopolitičnem zboru, lahko ustvarimo vtis, da smo samo- 
stojno pristojni za to področje, brez drugih dveh zborov. Zato predlagam, da 
bi dodali k 3. točki predloga sklepa, ki ste galdobili, še naslednje besedilo: 
"Hkrati je gradivo Zakonodajno-pravne komisije in razprava tudi podlaga za raz- 
prave o teh vprašanjih v zveznih organih J.n'pri vključevanju v pripravljanje 
in sklepanje dogovorov." 

Vprašanje je, ali menite, da je potrebno v delegatski skupini še dograje- 
vati naš sklep. Želi kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o 
tem, da sprejmemo predlog sklepa, skupaj z dopolnili, ki jih je predlagal to- 
variš Ribarič, in z dodatnim stavkom, ki sem ga predlagal k 3. točki. 

Kdor je za to, da sprejmemo takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na   9.   točko   dnevnega   reda,   to so 
volitve in imenovanja. 

Prvi je predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Po tem predlogu 
se z 31. oktobrom 1984 razreši Cvetko Spindler dolžnosti sodnika Višjega so- 
dišča v Kopru. 

Želi o tem predlogu odloka kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da gla- 
sujemo. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

Naslednji je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Narodne 
banke Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Skupščini Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu naj 
bi se Miloš Oprešnik razrešil dolžnosti člana Sveta Narodne banke Slovenije in 
imenoval tovariš Rudi Vračko za člana Sveta Narodne banke Slovenije. 

Želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, de smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

Tretji je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komisije Skup- 
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ščine SR Slovenije za mednarodne odnose in o razrešitvi člana Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pravosodje. 

Tudi ta predlog je predložila skupščinska Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. Po njem se v Komisiji Skupščine SR Slovenije za med- 
narodne odnose razreši dr. Borut Bohte dolžnosti člana komisije izmed znanstvenih, 
strokovnih in javnih delavcev in se na njegovo mesto imenuje Danilo Tiirk, pred- 
stojnik Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose pri Pravni fakulteti 
Univerze Eedvard Kardelj v Ljubljani. V tem odloku je tudi predlagano, da se v 
Komisiji Skupščine SR Slovenije za pravosodje razreši dolžnosti člana tovariš 
Boris Šetina. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (VSi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta predlog odloka. 

S tem je odločanje o tej točki dnevnega reda zaključeno. Poleg preobrazbe 
državne uprave, o kateri bomo razpravo še nadaljevali na eni od naslednjih sej, 
moramo še zaključiti sprejem stališč k osnutku zakona o javnem obveščanju. 

Obveščam vas, da je tovariš Franci Grad prosil za razrešitev funkcije sekre- 
tarja Družbenopolitičnega zbora, ker je bil izvoljen za višjega predavatelja za 
ustavno pravo in je bil sprejet v delovno razmerje na Pravni fakulteti Univerze 
Edvard Kardelj v Ljubljani. 

Glede na to, da mora tovariš Grad že prevzeti nekatere dolžnosti, predlagam, 
da bi generalni sekretar takoj imenoval enega od strokovno političnih delavcev, 
ki bi bil v pomoč sekretarju oziroma bi ga nadomeščal  v primeru njegove odsot- 
nosti. Predlagam, da razrešimo in imenujemo novega sekretarja na naslednji seji. 

Počakali bomo še, da skupina delegatov poroča o dopolnitvah osnutka stališč 
k osnutku zakona o javnem obveščanju. Delegate prosim, da ne odhajajo s seje 
zaradi sklepčnosti, ker moramo te točke dnevnega reda zaključiti. 

Nadaljujemo z obravnavo   7.   točke   dnevnega   reda,   to 
je osnutek zakona o javnem obveščanju. 

Poročala bo tovarišica Silva Jereb. Prosim! 

Silva  Jereb:   Skupina je delala zelo ustvarjalno in predlaga 
naslednje spremembe in dopolnitve sklepa. 

Prva točka stališč ostane nespremenjena. 

Druga točka se glasi: "Vloga Socialistične zveze je v osnutku zakona ustrezno 
opredeljena glede na določbe ustave in njenega statuta, podrobneje pa bo treba 
oblike in načine njenega delovanja opredeliti v dokumentih Socialistične zveze 
in njenih frontnih delov, v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega 
dela na področju javnega obveščanja, v aktih o ustanovitvi sredstev javnega obve- 
ščanja in v drugih aktih." S tem smo hoteli opozoriti na širino samoupravnega 
urejanja teh odnosov in na opredelitve, ki jih bo sprejela Socialistična zveza, 
njeni frontni deli in sredstva javnega obveščanja in organiziranja. 

Tretja točka se spreminja tako, da se glasi:  "Družbenopolitični zbor pod- 
pira usmeritev za okrepljeno vlogo ustanovitelja sredstva javnega obveščanja in 
njegov vpliv, obveznosti in odgovornosti glede na vsebinsko usmeritev, podružblja- 
nje, kadrovsko sestavo in na materialno osnovo sredstev javnega obveščanja, zato 
bi mogla serdstva javnega obveščanja dosledno uresničevati svojo družbeno vlogo 
in pri tem krepila tudi vlogo organov upravljanja in ne krnila samoupravnih pra- 
vic delavcev organizacij združenega dela v skladu z značajem dejavnosti javnega 
obveščanja." Naslednji stavek se ne spremeni, potem pa se besedilo nadaljuje: 
"V tej zvezi je treba okrepiti in načelno opredeliti vlogo časopisnih in program- 
skih svetov kot oblike in organiziranega načina uveljavljanja družbenega vpliva 
na sredstva javnega obveščanja." 

V 5. točki, ki zadeva novinarje, predlagamo, da bi se spremenila tako, da 
bi se glasila: "V predlogu zakona je treba konkretneje opredeliti in okrepiti 
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odgovornost'glavnih In odgovornih urednikov v odnosu do organa upravljanja In 
do ustanovitelja za vodenje uredniške politike v skladu s sprejeto vsebinsko 
zasnovo." 

Sedma toCka naj se glasi: "Predlog zakona naj v skladu z določili zveznega 
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja opredeli pravno naravo mnenja SZDL 
ob ustanovitvi sredstva javnega obveščanja in predvsem pomen tega mnenja za 
ustanovitev glasila, ki bi glede na ustavno vlogo moralo biti odločujoče še 
posebej v primerih, ko so ustanovitelji civilno-pravne osebe in občani. Pri tem 
pa naj zakon to možnost natančneje določi." 

Delegate obveščam, da so v čistopisu stališč še možne manjše redakcijske 
spremembe. 

Predsednik   dr.   Ciril   Ribičič:   Hvala lepa. Ima kdo 
kakšen dodatni predlog v zvezi z dopolnjevanjem stališč? (Nihče.) 

Stališča so bila redakcijsko in vsebinsko dopolnjena, da bi bila bolj 
jasna in konkretna. Ima predlagatelj kakšne pomisleke? (Nima.) Predlagam, da 
glasujemo. 

Kdor je za to, da sprejmemo osnutek stališč skupaj z dopolnitvami, ki 
jih je predlagala skupina delegatov, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo stališča soglasno sprejeli. 

Ob koncu seje bi vas opozoril, da bo naslednja seja predvidoma 26. novembra 
19 84. Druga dva zbora imata dvodnevno sejo, medtem ko bi mi skušali 26. novembra 
opraviti vse tiste točke, ki so v naši pristojnosti in jih bosta druga dva zbora 
obravnavala na dvodnevni seji. 26. novembra bo seja ves dan in bo lahko trajala 
tudi do poznih nočnih ur. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 12.50 uri.) 
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SKUPNO   ZASEDANJE 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN ZBORA OBČIN 

(10. OiaOBRA 198^) 

Predsedoval: Martin Mlinar , predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.25 uri. 

Predsedujoči Martin Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin. 

Obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije ob obravnavi temeljnih vprašanj za določitev politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za leto 1985 in o nekaterih temeljnih 
vprašanjih v zvezi z obravnavo osnutka odloka o temeljnih smernicah družbenoeko- 
nomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199Q 
bo podal tovariš Miran Potrč. Prosim 1 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati 1 Zvezni izvršni svet 
je tudi letos predložil posebno gradivo "Osnovna vprašanja za določanje politike 
družbenoekonomskega razvoja v letu 1985" z namenom, da se predhodno o teh vpra- 
šanjih opravi razprava in ugotove stališča in predlogi, ki naj bi bili usmeritev 
za pripravo osnutka resolucije in spremljajočih aktov za prihodnje leto. Gradiva 
delegati niste prejeli. Prejeli pa so ga delegati v delovnih telesih, ki bodo 
obravnavala resolucijo in spremljajoče akte. Zaradi tega smatramo za potrebno, 
da zbor te Skupščine na kratko seznanimo z osnovno vsebino predloženega gradiva 
ter z mnenji, predlogi in pripombami, ki so bila h gradivu oblikovana v delovnih 
telesih Zbora republik in pokrajin in na seji tega zbora 4. oktobra letos. To 
obvestilo vam dajemo z namenom, da vas opozorimo na tista vprašanja politike druž- 
benoekonomskega razvoja v prihodnjem letu, za katera že danes sklepamo, da bodo 
v središču usklajevanja in sprejemanja teh aktov do konca leta. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zvezni zavod za družbeno planiranje pred- 
laga, da naj bo resolucija za prihodnje leto predvsem operativni akt ciljev in 
ukrepov oziroma mehanizmov ekonomske politike za njihovo uresničevanje, da naj 
se  z njo nadaljuje letošnja politika ha tistih področjih, kjer smo dosegli za- 
četne pozitivne rezultate, predvidijo pa dodatni ukrepi na tistih področjih in 
pri uresničevanju tistih ciljev, kjer nismo dovolj uspešni. Tako naj bi bila re- 
solucija za leto 1985 krajši dokument, ki bo določal pogoje in okvire ukrepov 
ekonomske politike v prihodnjem letu. Tak pristop je bil v dosedanji razpravi 
enotno podprt. Prizadevati si moramo, da ga bomo res tudi uresničili. 

Najprej je v predloženih gradivih ocenjeno, da se kljub precejšnjim motnjam 
in ekonomskim težavam mnogi cilji ekonomske politike v letošnjem letu uspešno 
uresničujejo, saj je v prvih osmih mesecih rast industrijske proizvodnje poveča- 
na za 5,2 %, z resolucijo smo predvideli 3 %-no rast, do konca leta pa se pred- 
videva skupna rast okoli 4 odstotke. Zaposlenost se je povečala za 2 %, kar je 
nekoliko pod resolucijskimi predvidevanji in predvideva se, da bi tudi do konca 
leta ostala enaka. Izvoz blaga je skupno večji za 4 odstotke, na konvertibilna 
območja za 9 odstotkov, v razvite države pa za 26 odstotkov,medtem ko smo z resolu- 
cijo, kot vemo, skupaj predvideli povečanje izvoza za 16 odstotkov, konvertibil- 
nega pa za 2o odstotkov. Do konca leta Zvezni zavod za družbeno planiranje pred- 
videva, da naj bi se skupni izvoz povečal za nekaj manj kot 6 odstotkov, konver- 
tibilni pa nekaj več kot lo odstotkov, kar pomeni, da ne bodo dosežena predvide- 
na povečanja. Uvoz se je skupno povečal za 2 odstotka, od tega konvertibilni in 
iz razvitih držav za 1 odstotek, z resolucijo pa smo predvideli med 7 in 8 od- 
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stotno rast. Do konca leta se predvideva povečanje skupnega uvoza za 4 odstotke, 
konvertibilnega pa za 7,5 odstotka. Cene na drobno so se v osmih mesecih v pri- 
merjavi z enakim obdobjem lani povečale za približno 57 odstotkov, življenjski 
stroški pa za 54,6 odstotka. Iz indikatorjev sledi, naj.bi ob koncu leta stopnja 
inflacije bila okoli 6o ali nekaj manj kot 6o odstotkov. Resolucijski cilj za 
bistveno zmanjšanje stopnje inflacije torej ne bo uresničen. Ocenjeno je, da se 
bo do konca leta življenjski standard zmanjšal za okoli o,7 odstotka, z resolu- 
cijo pa smo predvidevali o,5 odstotno zaostajanje. V tem bi osebna poraba osta- 
la na nespremenjeni ravni, z resolucijo pa smo predvideli o,7 odstotno rast, re- 
alni čisti osebni dohodki in drugi prejemki v družbenem sektorju pa bi se zma- 
njšali skupno realno za okoli 8 odstotkov; predvidevali smo 1,6 odstotno poveča- 
nje, realni osebni dohodki na delavci pa naj bi se zmanjšali za lo odstotkov, 
predvidevali smo le o,4 odstotno zmanjšanje. Družbeni standard se bo predvidoma 
zmanjšal za okoli realno 3,8 odstotkov. 

Polletni finančni rezultati gospodarjenja ob tem niso tako ugodni. Celotni 
prihodek se je sicer povečal za 6o odstotkov, vendar so porabljena sredstva 
rastla hitreje, za 61 odstotkov. Dohodek je tako večji le za 56,8 odstotkov, v 
največji meri tudi letos na račun povečanih cen, za 34 odstotkov pa so v pollet- 
ju porastle tudi izgube. Delež, s katerim razpolaga gospodarstvo, je v dohodku 
padel od 59 na 56 odstotkov, predvsem na račun povečanja obresti, ki so porastle 
za lo2 odstotka, medtem ko so se obveznosti za splošno in skupno porabo poveče- 
vale počasneje od rasti dohodka - 48 odstotkov. Ugodnejša pa so bila razmerja v 
razporejanju čistega dohodka, saj so ob njegovi rasti za 47 odstotkov sredstva 
za osebne dohodke in skupno porabo rastla z 41,8 odstotka, sredstva za akumula- 
cijo in rezerve pa kar z 6o,8 odstotka. 

Glede na taka gibanja v preteklih mesecih in predvidevanja do konca leta je 
bilo v dosedanjih razpravah dokaj enotno ocenjeno, da se uresničujejo mnogi po- 
membni kvantitativni cilji, posebej usmeritve za povečano proizvodnjo in bolj 
uravnotežene odnose v menjavi blaga in storitev s tujino, pa tudi politika us- 
klajevanja vseh oblik potrošnje z ustvarjenim dohodkom. Ob tem je bilo enotno in 
soglasno ocenjeno, da tudi ti pomembni uspehi še niso doseženi na kvalitetnih 
podlagah ter da takšna usmeritev še ni trajno stabilizirana. Hkrati s temi do- 
sežki pa bistveno odstopamo od postavljenih ciljev za kvalitetnejše gospodarje- 
nje, saj se bo za okoli 1 odstotek povečala le produktivnost dela, medtem ko bo- 
sta ekonomičnost in rentabilnost ponovno upadli, prav tako pa se bo zmanjšal de- 
lež organizacij pri razpolaganju z dohodkom. 

Enotno je bilo tudi ocenjeno, da so najpomembnejša odstopanja od začrtane 
politike pri gibanju realnih osebnih dohodkov in inflacije. 

V delegatski razpravi o predvidenih rezultatih uresničevanja letpšnje eko- 
nomske politike je bilo posebej opozorjeno, da je slabo, da ni na razpolago ce- 
lovitejših ocen o tem, kateri ukrepi ekonomske politike so dajali skupne pozi- 
tivne učinke in jih zato kaže zadržati tudi v prihodnjem letu, katere pa je nuj- 
no dograditi ali spremeniti. Ocenjeno je bilo, da bi jasna stališča do teh vpra- 
šanj lahko bistveno olajšala vsebino dogovarjanja o ciljih in nalogah ekonomske 
politike v prihodnjem letu ter omogočala delegatom in predlagatelju, da se osre- 
dotočijo res na nekatera najbistvenejša vprašanja. 

Zvezni zavod za družbeno planiranje ocenjuje, da je tudi v prihodnjem letu 
nujno in mogoče predvidevati relativno ofenzivno razvojno politiko. Rast družbe- 
nega proizvoda naj bi bila večja za 3 odstotke, industrijska proizvodnja bi se 
povečala za 4 odstotke, kmetijska za okoli 3 odstotke. Zaposlenost v družbenem 
sektorju naj bi bila večja za 2,6 odstotka, delovna storilnost za 1,1 odstotek, 
investicije v osnovna sredstva pa naj bi realno porasle za 2,5 odstotka. Izvoz 
blaga in storitev naj bi bil večji za 13 odstotkov, od tega na konvertibilna 
tržišča približno za 16 odstotkov, uvoz pa približno za 9 odstotkov. Skupna ži- 
vljenjska raven naj bi se izboljšala za 2 odstotka, skupna in splošna poraba 
naj bi zadržala približno letošnjo realno raven. Ustvarjen naj bi bil suficit v 
plačilni bilanci v višini 1,1 milijarde dolarjev, absolutna višina srednjega in 
dolgoročnega konvertibilnega dolga naj bi se zmanjšala za okoli 7oo milijonov 
dolarjev ob dodatnem znižanju kratkoročnega dolga za 2oo milijonov dolarjev. V 
ta namen naj bi tudi v prihodnjem letu bilo potrebno delno reprogramiranje fik- 
snih in garantiranih obveznosti, in sicer v višini približno 8o odstotkov. Pri 
tem si bomo prizadevali, da s tujimi vladami in finančnimi organizacijami dose- 
žemo večletne aranžmaje in v njih tudi določene ugodnejše pogoje, seveda pa tak- 
šna usmeritev in dokončen dogovor ni odvisna samo od nas, ampak tudi od priprav- 
ljenosti vlad in teh finančnih organizacij. 
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Kljub načelnim opozorilom na nujnost realnega ocenjevanja razvojnih možno- 
sti, je bil koncept ofenzivnejše razvojne politike v prihodnjem letu tudi z vidi- 
ka nujnosti vzpostavitve ugodnejših materialnih podlag za naslednje srednjeroč- 
no obdobje v dosedanji razpravi v Zboru republik in pokrajin enotno podprt. Enot- 
no je bilo ocenjeno, da bodo glavni zaviralni elementi zunanja zadolženost, no- 
tranja nelikvidnost in neobvladana inflacija. Enotno je bilo tudi podprto, da so 
temeljna vprašanja pomembna za oblikovanje razvojne politike v prihodnjem letu 
predvsem sledeča: zboljšanje položaja v mednarodni delitvi, oživljanje rasti 
proizvodnje in izvoza, aktivna socialna politika in rast realnih osebnih dohod- 
kov, ohranjanje porabe v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljnja finančna kon- 
solidacija gospodarstva in bank in zmanjšanje inflacije. V zvezi s temi vpraša- 
nji so v predloženem gradivu naslednje pomembnejše usmeritve. 

V gradivu je v zvezi z izboljšanjem položaja v mednarodni delitvi dela po- 
udarjeno, da moramo nadaljevati ofenzivno izvozno usmeritev ter povečati ekonom- 
sko smotrni izvoz blaga in storitev ter devizni priliv, zlasti konvertibilni, 
kot pogoj za kakovostno rast proizvodnje, zaposlenosti in dohodka in še naprej 
podpirati izvoz. Pripraviti moramo program normalizacije finančnega sodelovanja 
s tujino, okrepiti devizne rezerve, zmanjšati stopnjo zunanje zadolženosti in 
izboljšati zunanjo likvidnost, doseči suficit v plačilni in devizni bilanci in 
preiti od splošnega ali delnega refinanciranja dolgov tudi v normalnejše odnose 
mednarodnega finančnega sodelovanja ter si posebej prizadevati povečati tudi 
vlaganja tujih oseb v domače organizacije združenega dela. 

Normalizirati je potrebno delovanje deviznega trga in zagotoviti devizna 
sredstva za nujne skupne potrebe, delež deviz, s katerimi naj bi razpolagale 
organizacije združenega dela, pa ne bi smel biti manjši od dogovorjenega odstot- 
ka - približno v obsegu kot v letošnjem letu. Doseči je potrebno hitrejšo rea- 
lizacijo deviz in pravočasno oskrbo iz uvoza, občutno povečati izvoz končnih 
proizvodov in širše dohodkovno povezovanje ter organizirano nastopanje na tujem 
trgu, pri tem zmanjšati vpliv organov družbenopolitičnih skupnosti na gibanje 
deviz, voditi politiko realnega tečaja dinarja ter oceniti, ali  ne bi bilo ute- 
meljeno zmanjšati ali odpraviti izvozne stimulacije za izvoz surovin, kajti iz- 
voz surovin in reprodukcijskega materiala je v letošnjem letu narastel bistveno 
hitreje kot izvoz končnih proizvodov. 

V politiki spodbujanja proizvodnje in storitev je temeljna naloga povečanje 
proizvodnje na domačem delu, znanju in surovinah, rednejša preskrba z domačimi 
in nujnimi uvoznimi surovinami in reprodukcijskim materialom, ukrepati pa bo po- 
trebno v združenem delu za učinkovitejše povezovanje in mesebojno sodelovanje. 
Ustvariti je potrebno pogoje, da bo proizvodnja motivirana za intenzivnejše, 
produktivnejše in kakovostnejše delo, odgovornejšo uporabo družbenih sredstev, 
delovno disciplino in za organizacijske, tehnično-tehnološke, inovacijske in 
druge izboljšave v delu ter za zmanjševanje proizvodnih stroškov. 

Med nalogami je tudi posebej opozorjeno na vlogo znanosti, sodobne tehnike 
in tehnologije, organizacije dela, novatorstva in racionalizatorstva, kar vse 
mora postati sestavni del planov vseh nosilcev planiranja. Kot najpomembnejša 
pa je navedena naloga, da se v vseh organizacijah združenega dela pripravijo 
programi in projekti preusmeritve, zmanjševanja stroškov in boljšega izkorišča- 
nja zmogljivosti, kar mora biti podprto z ukrepi ekonomske politike. Take usme- 
ritve so podkrepljene z ugotovitvami, da so glavni omejevalni dejavniki poveča- 
ne proizvodnje sedanja neskladja v reprodukciji, pretrgane reprodukcijske pove-- 
zave, razvrednoten ekonomski kriterij gospodarjenja in pomanjkljivo delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga, zaradi česar so obseg, sestava in kvaliteta pro- 
izvodnje pod optimalnimi in pod možnostmi naših proizvodnih sredstev. Predvide- 
no je, da naj bi v letu 1985 rast celotne proizvodnje energije znašala 9 %, od 
tega električne 8 in premoga 14, kar naj bi zagotavljalo predvideni obseg rasti 
industrijske proizvodnje. 

Glede kmetijske proizvodnje je predvideno povečanje z boljšim izkoriščanjem 
obdelovalnih površin, izrabo opuščenih, večjo proizvodnjo krmil, pa tudi z bolj- 
šim izkoriščanjem zgrajenih namakalnih sistemov in njihovo razširitvijo. Opozor- 
jeno je tudi, da bi bilo potrebno oceniti ustreznost sedanjega lo ha zemljiške- 
ga maksimuma in da bi bilo nujno povečati proizvodnjo koruze in pšenice v pri- 
hodnjem letu vsaj za 1 milijon ton in hkrati povečati tudi odkup. Da bi to do- 
segli se predvideva v jesenski setvi zasejati 14 % več površin kot lani. 
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Usmeritve na podrofiju aktivne socialne politike izhajajo iz ugotovljenih 
negativnih trendov upadanja življenjske ravni že od začetka tega srednjeročnega 
obdobja, zlasti zaradi zmanjševanja realnih osebnih dohodkov. Ocenjeno je, da bi 
morali predvsem z davčno politiko prenesti breme ekonomskih težav na dele druž- 
be, ki imajo večje ekonomske možnosti. Opozorjeno je, da bo znašala rast neza- 
poslenosti okoli 5 %, pri čemer se bo še naprej povečeval delež strokovno izo- 
braženih kadrov, ki ne najdejo zaposlitve. Kot nujnost je poudarjena rast oseb- 
nih dohodkov v skladu z rastjo produktivnosti dela in dohodka. 

V politiki zaposlovanja, zlasti mladih strokovnih kadrov je večje zaposlo- 
vanje predvideno z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti, večizmenskim delom,pre- 
usmerjanjem gospodarstva in reorganizacijo, razvojem drobnega gospodarstva, kme- 
tijstva in turizma; uskladiti bo potrebno tudi izobraževalne programe s potreba- 
mi gospodarstva. 

V socialni politiki bo potrebno ustaviti nadaljnjo socialno in ekonomsko 
diferenciacijo, ki ne temelji na rezultatih dela in zagotoviti večjo solidarnost 
za varstvo gospodinjstev z nizkimi povprečnimi prejemki, življenjska raven naj 
bi bila v delnem porastu. 

V davčnem sistemu in davčni politiki bodo bremena prenesena na ekonomsko 
zmogljivejše kategorije prebivalstva, izpopolnjeno naj bi bilo progresivno in 
diferencirano obdavčevanje z olajšavami in oprostitvami, obdavčeni naj bi bili 
dohodki, pridobljeni v posebej ugodnih pogojih ali z monopolnim položajem in z 
nezakonitim povečanjem cen. Ugodnejši pogoji obdavčevanja pa naj bi bili za raz- 
voj drobnega gospodarstva, zaposlovanja izvoz, ustvarjalnost in iznajditeljstvo. 

Glede gibanja vseh oblik porabe je poudarjeno, da moramo nadaljevati s po- 
litiko zmanjševanja materialnih obveznosti gospodarstva, da se poveča akumulaci- 
ja. Ralna rast porabe mora ostati na letošnji ravni, gibati se mora v okviru raz- 
položljivih sredstev, diferencirati pa je potrebno gibanja posameznih oblik po- 
rabe in zagotoviti, da bo delež skupne in splošne porabe v družbenem proizvodu 
Upadel tudi z zoževanjem virov sredstev. Proračun federacije naj bi po predvide- 
vanjih ohranil letošnjo realno raven. Zaustaviti bi morali večletno tendenco u- 
padanja realnega obsega investicij v osnovna sredstva. 

Pri financiranju razširjene reprodukcije bo poudarek na samofinanciranju, 
na podlagi realne amortizacije in akumulacije, predvideva pa se že nekaj let iz- 
delava mehanizma, zbiranja in usmerjanja akumulacije iz vseh virov za razvoj de- 
javnosti, ki bodo prispevale k preusmerjanju gospodarstva. 

V politiki pridobivanja in delitve dohodka bo poudarek na izvajanju družbe- 
nega dogovora, ki je v pripravi, in drugih predpisov z namenom okrepiti materi- 
alno podlago delo. Zagotovljeno bo realno izkazovanje dohodka, povečani naj bi 
bili osebni dohodki proizvodnih in kreativnih delavcev, okrepljena motivacija za 
večjo proizvodnjo, zajet izjemni dohodek. Opuščeno naj bi bilo tudi inflatorno 
financiranje porabe. 

Ukrepi za finančno konsolidacijo gospodarstva bodo usmerjeni v stabilizira- 
nje finančnih tokov in poostritev finančne discipline, povečan naj bi bil odtok 
sredstev, s konverzijo kratkoročnih v dolgoročne kredite in zmanjševanjem mate- 
rialnih obveznosti gospodarstva naj bi bili deloma omiljeni finančni problemi v 
gospodarstvu. Podprta bo rentabilna proizvodnja, prizadevali si bomo odpraviti 
poslovno neuspešne organizacije z preusmeritvami in z doslednim izvajanjem poli- 
tike odpravljanja socializacije izgub. Nadaljevali bomo politiko realnejših ob- 
restnih mer ob proučitvi možnega benificiranja obresti za posamezne organizaci- 
je ali dejavnosti. Rast denarne mase in bančnih plasmajev naj bi bil veliko po- 
časnejši od rasti družbenega proizvoda, pri kreditiranju pa naj bi imela prednost 
priprava proizvodnje za izvoz, izvoz opreme in ladij ter izvajanje investicijskih 
del v tujini, destimulirano naj bi bilo kreditiranje zalog, da bi se neupravičeno 
zaradi tega ne povečevale cene. Pri tem glede kreditno-monetarne politike v dose- 
danjih razpravah niso bili podprti predlogi, da bi morali denarna masa in bančni 
plasmaji rasti znatno počasneje od družbenega proizvoda. Predlagano je bilo, da 
naj bi se okviri kreditno-monetarne politike zadržali v letošnjih predvidevanjih. 

Usmeritve v zvezi z zmanjševanjem inflacije so poudarjene kot ključne nalo- 
ge. Glavni vzroki inflacije bodo še naprej porast fiksnih stroškov na enoto pro- 
izvoda oziroma prenizka proizvodnja glede na razpoložljive zmogljivosti, nujno 
odpravljanje cenovnih neskladij, nepokrite tečajne razlike, neustrezno krediti- 
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ranje zalog ter neporavnane dinarske in devizne terjatve med domaSiini subjekti. 
Na zmanjšanje inflacije pa bodo pozitivno delovali že sprejeti ukrepi za zma- 
njšanje kreditiranja, pa tudi nadaljnje zmanjšano plačilno sposobno povpraševa- 
nje. V sistemu in politiki cen je potrebno pripraviti program in instrumentarij 
za zmanjševanje inflacije, odpraviti disparitete v cenah, zlasti v primerjavi z 
izvozno uvoznimi cenami, uveljaviti ekonomske in tržne zakonitosti pri oblikova- 
nju cen v organizacijah združenega dela, preprečevati monopolno obnašanje, upo- 
rabljati pa tudi davčne ukrepe, kreditno-monetarno politiko ter intervencije iz 
materialnih rezerv in uvoza za urejanje blagovno-denarnih odnosov na trgu. 

Iz obsežne in celovite razprave v vseh odborih ter na seji zbora, pri tem 
da na seji zbora niso sodelovali le delegati SAP Kosovo in SU Srbije, je bilo 
veliko konkretnih mnenj o pripravljenih predlogih. Težko je strnjeno in na krat- 
ko opozoriti na vsa ta vprašanja, ki bodo prevladovala v postopku usklajevanja 
ekonomske politike za prihodnje leto, saj stališča posameznih delegacij niso ve- 
dno že tudi v začetni fazi povsem jasno izražena. Toda v delegaciji menimo, da 
bodo glede na dosedanjo razpravo med njimi gotovo pomembna predvsem naslednja. 

Kljub enotni oceni, da zaostajanje in kasnitev v prilagajanju sistemskih 
rešitev zahtevam gospodarske stabilizacije vpliva na probleme v gospodarjenju, 
je pomen tega dejstva dobil v razpravah različen poudarek, predvsem pa so bili 
različno poudarjeni vplivi posameznih sistemskih rešitev. Mogoča je ocena, da so 
tudi zahteve po dograjevanju sistema povezane z reševanjem materialnih vprašanj 
v posameznih okoljih. Ker do konca tega leta in v.prihodnjem letu pričakujemo še 
pomembne dograditve mehanizmov sistema, bo to dejstvo gotovo vplivalo na različ- 
no poudarjanje pomena in vloge posameznih sistemskih rešitev, posebej tudi zato, 
ker delegati doslej nismo dokončno obveščeni o tem, katere dograditve sistema je 
po oceni Zveznega izvršnega sveta mogoče in nujno sprejeti še v tem letu. 

Zato je naša delegacija v razpravi tudi posebej poudarila, da je nujen ta- 
kojšen dogovor o tem, katere in kakšne dograditve sistemskih rešitev so nam po- 
trebne do konca leta in katere tudi zmoremo pripraviti, da bi to bila jasna pod- 
laga za gospodarjenje v prihodnjem letu, da bodo pogoji gospodarjenja znani pred 
pričetkom leta in da se med letom ne bodo spreminjali. 

Glede vseh ostalih vprašanj, ki jih do konca leta ne bomo mogli uresničiti, 
pa naj bi sistem dograjevali v prihodnjem letu, vendar z veljavnostjo šele v le- 
tu 198 6, saj združeno delo gotovo potrebuje nekaj časa za prilagoditev spremem- 
bam in poudarili smo, da ne bi smeli ponavljati letošnjih in lanskoletnih napak, 
ko smo na hitro spreminjali recimo devizni sistem in zato več kot pol leta pora- 
bili, da je bil vsaj v delu uveljavljen v praksi. Prav tako smo poudarili, da je 
problem, da kljub temu, da smo to vedeli že v začetku leta, še ni pripravljen 
predlog zakona o financiranju federacije, čeprav vsi ocenjujemo, da bi sprejem 
tega zakona bil lahko bistven pripomoček za lažje usklajevanje zveznega prora- 
čuna. 

Kljub enotni oceni o tem, da vseh ciljev politike v letu 1984 ne uresniču- 
jemo dovolj dosledno, so bile v razpravah dane dokaj različne ocene temeljnih 
problemov. Ugotoviti je mogoče, da se še vedno zelo kritično ocenjuje predvsem 
tudi vloga realnega tečaja dinarja in realnejših obrestnih mer. Mnogi razprav- 
Ijalci ocenjujemo, da je politika tečaja in obrestnih mer glavni krivec za viso- 
ko inflacijo in da je bila vodena v nasprotju z antiinflacijskim programom, ter 
da še niso ustvarjeni vsi predpogoji, da bi lahko imela svoj pozitivni vpliv na 
uresničevanje skupnih ciljev gospodarske stabilizacije. 

Verjamemo zato, da bo tem dvem vprašanjem v razpravah o ekonomski politiki 
za prihodnje leto posvečeno precej pozornosti. 

Naša delegacija je ob teh razpravah opozorila predvsem na dvoje: da moramo 
opraviti realno oceno celotnih doseženih rezultatov, brez enostranskega poudar- 
janja ali samo pozitivnih ali pretiranega poudarjanja samo negativnih učinkov 
posameznih problemov ali ukrepov in da manjka v celoti vzeto, oceno konsistent- 
nosti vseh ciljev letošnje ekonomske politike, saj smo ob sprejemanju resoluci- 
je poudarjali, da najbrž vseh ciljev z enako intenziteto ne bo mogoče uresniče- 
vati. Poudarili pa smo tudi, da je objektivno tudi vprašanje, ali v ekonomski 
politiki sploh ne določimo preširokega seznama včasih medseboj tudi nasprotujo- 
čih si ciljev, ki jih objektivno ne moremo uresničiti, pri tem pa tudi ne upo- 
števamo dovolj, kakšen je vpliv posameznih ukrepov na celoto teh ciljev in gle- 
de na nekatere probleme, ki nastajajo, zelo hitro radi razvrednotimo pomen po- 
sameznega ukrepa s prepoteneiranjem njegovih samo negativnih učinkov, Pri tem 



- 345 - 

smo konkretno opozorili na naslednje: če recimo postavljamo povečanje proizvod- 
nje na kvalitetnih temeljih, ki bo dohodkovno uspešna in izvozno konkurenčna, 
kot ključni cilj - mi pa mislimo, da to mora biti - potem moramo izvozni proiz- 

kot jo ima proizvodnja 

Če ima politika realnega tečaja dinarja pri tem kot nujen ukrep vpliv tudi 
na inflacijo in v določeni meri verjetno ima, potem moramo to zavestno sprejeti 
zaradi izvozne nujnosti, ker brez nje tudi ni večje proizvodnje, proti inflaciji 
pa sprejemati druge ukrepe. Vsa proizvodnja v reproverigah za izvoz mora torej 
imeti boljše pogoje za hitrejši razvoj, v vseh drugih organizacijah pa si moramo 
prizadevati za prestrukturiranje in postopno usmerjanje v izvoz, ne pa zahtevati, 
da se zagotavljajo enaki pogoji gospodarjenja tako nosilcem izvoza, kot tudi ti- 
stim, ki proizvajajo predvsem za domači trg. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino so bili poskusi dokazati, da ima 
izvozna proizvodnja priviligiran položaj, čeprav je bilo kasneje na podlagi po- 
datkov ugotovljeno, da je konkurenčnost izvoza v zadnjih mesecih v primerjavi s 
preteklim letom upadla. 

Ob ocenah delovanja deviznega sistema so nekateri poudarjali predvsem dej- 
stvo, da ne deluje devizni trg, naša delegacija pa je osnovno slabost videla v 
dejstvu, da se še niso okrepile reprodukcijske povezave ter skupno ustvarjanje 
in razporejanje deviz, da ni bilo aktivnosti za pripravo usklajenih izvoznih 
programov, da ni bilo dovolj velikega izvoza ter da tu leže tudi osnovni razlogi 
za povečan izvoz surovin in reprodukcijskega materiala in za težave na področju 
deviznega trga. 

Ob sicer soglasni podpori izvozni usmeritvi so različne tudi ocene vloge 
in pomena maloobmejnega prometa, tako imenovanih poslov 1 : 1 in podobno. Goto- 
vo je zato, da bo usklajevanje devizne politike ponovno eno od najpomembnejših 
vprašanj ekonomske politike v naslednjem letu. 

Načelno je dana soglasna podpora nujnim spremembam v sistemu in politiki 
cen. Toda ob tem so dana tudi izrecna opozorila, da sistema in politike cen ne 
moremo spremeniti brez prejšnje ocene njegovega vpliva na inflacijo in brez hkra- 
ti pripravljenega programa zmanjševanja inflacije v prihodnjem letu. 

Pomembne so tudi poudarjene potrebe po odpravljanju panožnih in teritorial- 
nih cenovnih neskladij. To gotovo govori o tem, da se bo v razpravah lahko nujno 
uveljavljanje ekonomskih zakonitosti na tem področju zaperstavljalo doseganju 
predvsem določenih kvantitativnih ciljev cenovne politike, neodvisno od metod in 
sistemskih rešitev, s katerimi naj bi se ti kvantitativni cilji dosegli. 

Enotne so bile zahteve za nujno finančno konsolidacijo gospodarstva in bank. 
Toda ob tem je bilo posebej opozorjeno na mnogo težjo finančno ter devizno in di- 
narsko likvidnostno situacijo gospodarstva in bank v nezadostno razvitih repub- 
likah in SAP Kosovo z zahtevo po selektivnem uresničevanju te naloge. Sama selek- 
tivnost verjetno ne bi smela biti sporna, toda ne v sistemskem smislu. Sistem mo- 
ra gotovo enotno rešiti vsa vprašanja, tudi tečajnih razlik ter dinarsko in de- 
vizno nepokritih obveznosti, verjetno pa bodo potrebne določene prehodne oblike 
in časovno omejene finančne olajšave, vendar pa te morajo biti ekonomsko uteme- 
ljene in morajo zagotavljati uspešno saniranje določene proizvodnje v bodoče. 

Politika hitrejšega reševanja problema nezaposlenosti je bila ocenjena kot 
nezadostna za reševanje tega aktualnega ekonomsko političnega problema. Predla- 
gani so bili posebni programi in dodatni ukrepi za njegovo reševanje. 

Neenotni so bili tudi pogledi na umestnost oproščanja davkov zaradi uvedbe 
večizmenskega dela kot poti za hitrejše reševanje nazaposlenosti. Enotno je bil 
podprt predlog za vsaj minimalno realno rast investicij. Glede prednostnega us- 
merjanja naložb pa obstoje objektivno različni interesi, ki se bodo pokazali tu- 
di pri usklajevanju. 

Kljub načelnemu poudarjanju prednosti samoupravnega in interesnega združe- 
vanja sredstev za skupno dogovorjene naložbe bodo prisotne tudi zahteve po ob- 
veznem združevanju, zagotavljanju posebnih virov ali za druge ugodnosti v siste- 
mu za naložbe v takoimenovane prednostne dejavnosti. 
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V zvezi z gibanjem vseh oblik porabe po skupni oceni izhodišča niso dale 
jasnih usmeritev. Posebno kritično so ocenjena predvidevanja glede rasti realnih 
osebnih dohodkov, pri katerih indikatorji ponovno predvidevajo njihovo realno 
zmanjšanje na delavca, pa tudi glede realnega ohranjanja ali celo povečanja ob- 
sega skupne splošne porabe. 

Razprave o zveznem proračunu bodo tudi v letošnjem letu za prihodnje leto 
gotovo težke in protislovne, posebej iz razloga, ker kljub dogovoru zaenkrat še 
ni pripravljen osnutek zakona o financiranju federacije. 

S strani manj razvitih republik in SAP Kosovo je bito zelo kritično ocenjeno 
dejstvo, da osnovna vprašanja niso podrobneje in celoviteje razdelala tudi prob- 
lema nezadostno razvitih, posebej zaradi kumuliranih težav na področju devizne 
in dinarske likvidnosti, problemov zaposlovanja in zagotavljanja pospeševalnih 
ukrepov za hitrejši razvoj in ohranjanje dosežene relativno nizke ravni družbene- 
ga standarda. Tudi ta vprašanja bodo zato v usklajevanju močno prisotna. 

Tovarišice in tovariši delegati! Razprava o osnovnih izhodiščih je gotovo 
poudarila in nakazala vsa najpomembnejša vprašanja in naloge ekonomske politike 
v prihodnjem letu. Zvezni izvršni svet je zadolžen, da ob predložitvi osnutka 
resolucije in drugih spremljajočih aktov upošteva dosedanjo razpravo in da odgo- 
vore na temeljna vprašanja, ki so bila poudarjena v razpravi. Osnovna izhodišča 
ofenzivne proizvodnje in izvozne usmeritve ter racionalne porabe ustvarjenega 
družbenega proizvoda so bila pri tem podprta. Opozorjeno pa je tudi bilo, da za 
konkretnejšo oceno predvidenih okvirov in poznih ukrepov ekonomske politike de- 
legati niso imeli na razpolago še dovolj analitičnih gradiv. Zato je bilo tudi 
zahtevano, da se pripravijo vse potrebne bilance ustvarjanja in razporejanja do- 
hodka, ki so lahko edina realna podlaga za planiranje. 

Naša delegacija je ob tem posebej poudarila še naslednje. Ugotovila je, da 
protislovni rezultati, ki se prenašajo v prihodnje leto, ko ob rasti proizvodnje 
in dohodka, manjši porabi, skladnejši ponudbi in povpraševanju hkrati dalje upa- 
da ekonomičnost in rentabilnost, ko se zmanjšujejo realni osebni dohodki ter po- 
večujejo izgube in inflacija, kažejo, da do pravih, kvalitetnih sprememb v go-^ 
spodarjenju še nismo prišli, da pa smo hkrati v delitvenih razmerjih verjetno že 
dosegli skrajno mejo rezerv in da več velikih možnosti samo za zmanjševanje po- 
rabe ni ter da je torej edini izhod, da se obrnemo od razmišljanj o delitvi 
predvsem v delo in proizvodnjo. To pa zahteva najširšo mobilizacijo za dobro de- 
lo in gospodarjenje in podlago za tako usmeritev naj bi dala ekonomska politika 
za prihodnje leto. Ta naj zato zagotovi dejansko samoupravno odločanje delavcev 
o pogojih in rezultatih dela, ob motivacijah in ekonomski prisili za združevanje 
dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu, ker so tu gotovo velike rezerve 
za boljše koriščenje zmogljivosti, zmanjševanje ozkih grl, zalog in vseh vrst 
stroškov, za večji izvoz, za združevanje deviz in njihovo skupno razporejanje in 
podobno. 

Hkrati je treba odločno preprečevati administrativno in politično vmešava- 
nje v te odnose in zelo ostro sankcionirati tudi nespoštovanje medsebojnih, pos- 
lovnih in samoupravnih obveznosti in odgovornosti, saj je prav ta element druž- 
benega značaja proizvodnje sedaj zelo slab in tudi zaupanje v njega močno omajano. 

Potrebno je, da bodo vsi mehanizmi in ukrepi ekonomske politike zagotavlja- 
li dosledno delovanje ekonomskih zakonitosti pri vrednotenju tekočega dela, pa 
tudi pri presoji ekonomske upravičenosti bodočih vlaganj, pri čemer se mora do- 
sledno uveljavljati tudi ekonomska odgovornost za rezultate poslovanja. 

Potrebno je tudi veliko bolj uveljaviti stimulativnejšo delitev po delu in 
rezultatih dela predvsem z boljšim vrednotenjem kvalitete dela, inovacij, pri- 
spevkov in zmanjševanjem stroškov in podobno. To naj bi postala notranja gonil- 
na sila in motivacija delavcev za večjo kvaliteto gospodarenja, ob hkratnem od- 
ločnejšem odnosu proti nedelu, neiniciativnosti, neposlovnosti in podobno, 

Tovarišice in tovariši delegati! Menimo in upamo, da vam bo ta, čeprav pre- 
cej nekonkretna informacija o temeljnih vprašanjih ekonomske politike v prihod- 
njem letu lahko koristila pri pripravah na zahtevno delo pri njenem oblikovanju, 
ki nas vse čaka v naslednjih dveh mesecih. Upamo tudi, da vam bo dala vsaj nekaj 
podlag za neposredno aktivnost v vaših organizacijah pri pripravi planskih aktov 
za naslednje leto. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Zbor združenega dela in Zbor občin obrav- 
navata na današnjih sejah tudi odlok o temeljnih smernicah družbenoekonomskega 
razvoja in okvirih ekonomske politike za obdobje 1906-1990. Ker gre, vsebinsko 
gledano, za tesno povezanost z resolucijo za prihodnje leto in tudi z razvojno 
politiko v prvih petih letih dolgoročnega družbenega plana, ki ga bomo predvido- 
ma obravnavali na sejah 24. oktobra, mi dovolite, da v skladu z dogovorom s 
predsedniki zborov opozorim še na nekaj ključnih vprašanj, ki so se oblikovala 
v dosedanjih obravnavah smernic v delegacijah, v delovnih telesih te Skupščine, 
Izvršnem svetu in v drugih organih in organizacijah vse z namenom, da bi na pod- 
lagi vseh teh obravnav in današnje razprave medzborovska skupina delegatov za 
spremljanje uresničevanja plana lahko pripravila predlog sklepov, o katerih bi 
naši zbori odločali na sejah 24. oktobra. Ti sklepi bodo podlaga za usklajevanje 
odloka o smernicah, ki se bo začelo v delovnih telesih Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije v začetku novembra z namenom, da odlok sprejmemo 
še pred zadnjo fazo razprave o resoluciji za prihodnje leto.' 

Omenil sem že, da ugotavljamo, da pri uresničevanju prve faze dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije precej kasnimo, predvsem pri sprejemanju ne- 
katerih dogovorjenih sistemskih dopolnitev. V drugi fazi, ki sovpada z nasled-> 
njim srednjeročnim planskim obdobjem, bi namreč morali na izhodiščih tega pro- 
grama zagotoviti temeljito preusmeritev k intenzivnemu razvoju, doseči odprav- 
ljanje najpomembnejših strukturnih neskladij in tako zagotoviti ustrezne ekonom- 
ske in druge pogoje za nadaljnji dinamični, stabilni in učinkovit družbenoeko-, 
noraski razvoj. 

Ocenimo lahko, da konkretizaciji teh usmeritev osnutek smernic daje premalo 
pozornosti. Prav tako ni upoštevano, da vse naloge iz prve faze programa najverr 
jetneje do pričetka prihodnjega srednjeročnega obdobja ne bodo uresničene. Zato 
bi bilo treba realno oceniti, katere naloge iz prve faze bomo do začetka srednje- 
ročnega obdobja lahko izpolnili, katere pa bomo objektivno morali prenesti tudi 
po letu 1985. S tem, če bi se tako opredelili, bi se izognili tudi protislovjem 
v samem odloku, ki v poglavju o ciljih predpostavlja, da bodo vse naloge iz prve 
faze programa že uresničene, v poglavju o okvirih ekonomske politike za prihod- 
nje srednjeročno obdobje pa nakazuje večje število ukrepov in nalog, ki so v 
pretežnem delu vsebina prve faze, kot na primer, odpravljanje cenovnih dispari- 
tet, finančno konsolidacijo, vzpostavljanja finančne discipline, odpravljanje 
vzrokov, ki omogočajo nekrito finančno povpraševanje in podobno. 

Odločno se kaže zavzeti, da se pospešijo vse aktivnosti, da bodo do spre- 
jetja novega srednjeročnega plana dogovorjene vsaj nujno potrebne sistemske re- 
šitve in da bo družbeni plan Jugoslavije jasno opredelil vse najpomembnejše se- 
stavine ekonomskega sistema in ekonomske politike. To je pomembno, saj morajo 
smernice in družbeni plan določati pogoje gospodarjenja za naslednje srednjeroč- 
no obdobje. Le tako bodo lahko smernice tudi ustrezna podlaga planiranja v orga- 
nizacijah združenega dela in njihovih medsebojnih povezavah. Brez skupnega pla- 
niranja dohodkovno in reprodukcijsko soodvisnih organizacij združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem trgu pa ni mogoče oblikovati realnih in na samoupravnih 
pravicah in dolžnostih delavcev zasnovanih razvojnih ciljev in nalog. Zato sicer 
kaže podpreti večino v smernicah predvidenih razvojnih usmeritev, zlasti hitrej- 
ši razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, prehod na intenzivnejše go- 
spodarjenje, ustvarjanje večjega dohodka na kvalitetnih podlagah in odpravljanje 
avtarkičnih teženj z odločno usmeritvijo v izvoz, zlasti na konvertibilna območ- 
ja. Toda hkrati velja predlagati, da se jasneje razdelajo pogoji, da bi bili de- 
lavci ekonomsko motivirani za prestrukturiranje gospodarstva in nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov, zlasti z doslednim uveljavljanjem samoupravnega spo- 
razumevanja in dogovarjanja, s sproščanjem ekonomskih zakonitosti in odpravlja- 
njem administrativnega urejanja tokov reprodukcije, z realnejšim vrednotenjem 
vseh proizvodnih tvorcev in z večjo kvaliteto dela in gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi. 

Zato podpiramo relativno ambiciozna predvidevanja ter ocenjujemo, da jih je 
v bistveno spremenjenih pogojih od današnjih tudi mogoče uresničiti. Toda dokon- 
čna ocena realnosti predvidevanj je zaenkrat otežkočena tudi zaradi tega, ker^ 
niso pripravljene vse potrebne materialne bilance. Predvsem sploh niso predlože- 
ne bilance ustvarjanja dohodka, prevladujejo bilance njegovega razporejanja, kar 
ni skladno z usmeritvijo, da bomo večji dohodek ustvarjali le s kvalitetnejšo, 
večjo in cenejšo proizvodnjo, ki bo vsebovala več domačega znanja in dela, ki bo 
konkurenčna doma in zlasti v tujini, kar vse je odvisno od boljše izkoriščenosti 
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zmogljivosti, zmanjševanja stroškov na enoto proizvoda in porabljenih sredstev, 
hitrejšega tehnološkega posodabljanja in podobno. 

Prav tako manjkajo bilance realno razpoložljivega družbenega proizvoda za 
potrošnjo, saj moramo upoštevati, da bo akumulacija obremenjena zaradi velikih 
predhodnih izdvajanj, kot so odplačila tujih in domačih kreditov, pokrivanje iz- 
gub in terjatev doma, pokrivanje tečajnih razlik, znatno večja izdvajanja za ob- 
ratna sredstva in podobno. 

Prepričani smo, da bi si morali že s smernicami jasneje zastaviti nasled- 
nje naloge: 

- odločno razvijati socialistične samoupravne družbenoekonomske odnose, kar 
smernice kot cilj sicer vsebujejo, vendar pa vse izpeljave sistemskih rešitev in 
tudi ukrepi ekonomske politike ne zagotavljajo, da se bo bistveno okrepil polo- 
žaj delavcev pri odločanju o enostavni in razširjeni reprodukciji, 

- dosledno uveljavljanje ekonomskih zakonitosti in delovanja trga, kar je 
nujen pogoj za kvalitetnejši razvoj proizvajalnih sil in uveljavljanje samouprav- 
ljanja. Pri tem je nujno močneje poudariti ustvarjanje dohodka kot osnovni raz- 
vojni cilj in motiv gospodarjenja, posebej na podlagi kriterijev kvalitete dela 
in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, kot je zmanjševanje stroškov, boljša iz- 
raba zmogljivosti, večja ekonomičnost in rentabilnost, izvozna usmeritev in več- 
ji neto devizni učinek, kar mora motivirati razvojne usmeritve in konkretne pro- 
izvodne odločitve organizacij združenega dela. 

Vse to naj bi preprečilo, da se še naprej uveljavljajo dosedanje pretežno 
panožne usmeritve razvoja, ki v večji ali manjši meri pomenijo pritisk predvsem 
na delitev načrtovanega družbenega proizvoda, ne pa na njegovo ustvarjanje na 
kvalitetnih temeljih. 

Kolikor je to danes mogoče, je treba jasno opredeliti izhodišča sistemskih 
rešitev, kolikor pa to v sedanji fazi še ni mogoče - saj še niso doseženi spora- 
zumi o določenih dograditvah sistema, na primer cen, davčnega sistema, financi- 
ranja federacije, pospeševanja manj razvitih, deviznega sistema in podobno - pa 
je treba pripravo teh sistemskih nalog opredeliti kot cilj in nalogo, ne pa da 
se v smernicah povzemajo samo nekatere splošne usmeritve, ki potem dopuščajo 
različne rešitve in tudi različna tolmačenja in razlage. 

Bolj moramo poudariti nujnost enakopravnejšega in ekonomsko učinkovitejšega 
vključevanja v mednarodno delitev dela, zlasti tudi pri prenosu znanja, inova- 
cij, tehnologije, kvaliteti proizvodov in storitev. Tudi v nadomeščanju uvoza in 
pri razvoju nekaterih prednostnih dejavnosti, kot so energetika, promet, surovin- 
ska proizvodnja, kmetijstvo in turizem morajo te dejavnosti v večji meri teme- 
ljiti na kriterijih ekonomske upravičenosti ter prispevati k zboljšanju našega 
položaja v mezdni delitvi dela. Samo na tej podlagi imajo tudi prednost v razvo- 
ju. 

Predlagati moramo, da predložene smernice dajo več usmeritev za konkretne 
aktivnosti in načrtovanje pri temeljnih nosilcih planiranja, saj splošne usmerit- 
ve o predvidenih stopnjah rasti ne spodbujajo konkretnega sporazumevanja o teme- 
ljih planov organizacij združenega dela. Zaradi tega se lahko ponovno zgodi, da 
bodo plani nastajali hierarhično, da ne bodo samoupravni in zasnovani ma uskla- 
jenih interesih in obveznostih organizacij združenega dela. Takšni plani pa bi 
se namreč tudi v bodoče uresničevali predvsem z administrativnimi in intervent- 
nimi ukrepi, tako kot smo delali doslej, kar pa se ne bi smelo več ponavljati. 

Posebej pomembno je tudi, da morajo ob najširši družbeni aktivnosti dobiti 
vso podporo pobude združenega dela za samoupravno dohodkovno povezovanje na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, kar je pogoj, da bomo nove plane sprejemali na kvalitet- 
no drugačnih podlagah, v interesu neposredno povezanih in soodvisnih organizacij 
združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu, ne pa predvsem in samo na podla- 
gi dogovarjanja republik in pokrajin. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Že s pripravo smernic in vsemi aktivnostmi 
ob pripravi novih srednjeročnih planov moramo zagotoviti, da bo razvoj v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju znatno bolj kot doslej oprt na lastne sile, na izko- 
riščanje vseh razpoložljivih zmogljivosti, zlasti še tistih, ki jih bo sproščal 
nadaljnji razvoj samoupravljanja in da bo opiranje na lastne sile zahtevalo širše 
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in trajnejše vključevanje v mednarodno menjavo. Le tako bomo zagotovili tudi po- 
goje za prehod na višjo raven tehnološkega, znanstvenega, kulturnega in gospo- 
darskega razvoja, kar vse so cilji in naloge uresničevanja druge etape dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije. Gospodarski sistem in ekonomska politi- 
ka morata ob upoštevanju ekonomskih spodbud in kriterijev ter tržnih zakonitosti 
spodbujati k večji produktivnosti in učinkovitosti gospodarjenja in na teh pod- 
lagah k doseganju takšnega dohodka, ki bo zagotavljal dinamični razvoj v stabil- 
nejših razmerah tako proizvodnje kot tudi družbenega in osebnega standarda. 

Predlagam, da na podlagi teh temeljnih izhodišč, dosedanjih razprav v odbo- 
rih ter na podlagi današnje razprave pripravimo predloge sklepov, stališč in us- 
meritev, ki naj bi jih zbori naše Skupščine sprejeli na prihodnjem zasedanju. 
Hvala! 

Predsedujoči Martin Mlinar: Hvala lepa! Ta informacija, ki jo 
je podal tovariš Miran Potrč, v bistvu predstavlja vsebino predhodnih razprav o 
nekaterih dokumentih, to je resolucije za leto 1985 in odloka o smernicah za 
naslednje srednjeročno obdobje. Ker nam je vsebina te informacije lahko dobra o- 
pora za delo oziroma razpravo o zvezni resoluciji za leto 1985 predlagam, da u- 
vod tovariša Potrča razmnožimo in ga pošljemo skupinam delegatov, da bi lahko 
poglobljeno proučili bistvene poudarke iz usmeritev in tudi opozorila, na katera 
je naša delegacija v predhodni obravnavi opozorila. Se strinjate s tem? (Da.) 
Hvala lepa! 

Uvodno besedo k predlogu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1986-199o bo podal tovariš Milivoj Samar. Prosim! 

Milivoj  Samar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet je na osnovi prejetih pismenih pripomb, pobud in razprav na 
odborih in zborih te Skupščine pripravil in vam posredoval spremenjen in dopol- 
njen predlog smernic za družbeni plan Slovenije za obdobje 1986-199o. 

Prejeli smo prek 3o pisnih pripomb in stališč. V njih je dana podpora osnov- 
nim opredelitvam in usmeritvam v smernicah, hkrati pa tudi pobude za še nadalj- 
nje preverjanje materialnih okvirov razvoja v naslednjem petletnem obdobju za 
dopolnitev temeljnih smeri razvoja in za jasnejšo opredelitev ciljev razvoja ter 
usmeritev na posameznih področjih. 

Številni so bili tudi predlogi za dopolnitev opredelitve elementov dogovo- 
ra o temeljih plana Slovenije, vljučno s takim, ki jih bo v nadaljnjem procesu 
potrebno šele dogovoriti, vnesti v dogovor na osnovi samoupravno sprejetih ob- 
veznosti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov v samoupravnih interesnih 
skupnostih in v drugih asociacijah združenega dela. 

Tudi glede delovanja ekonomske politike smo vnesli nekaj dopolnitev na os- 
novi pobud iz dosedanjih razprav. Prav tako smo upoštevali tudi posamezna, v SR 
Sloveniji izoblikovana stališča k osnutkom zakonov, ki pomenijo dopolnjevanje me- 
hanizmov gospodarskega sistema. Pri tem se zavedamo nedorečenosti tega poglavja 
in nujnosti njegovega dopolnjevanja ob razpravah o dogovoru o temeljih plana in 
o osnutku družbenega plana. Doseči moramo, da se pospeši priprava in sprejem teh 
zakonov in dogovorov ter da hkrati dosežemo jasnejšo opredelitev vloge ekonomske 
politike kot splošnih pogojev gospodarjenja, ki morajo biti poznani temeljnim no- 
silcem vnaprej in na drugi strani vlogo posameznih ukrepov, tudi letnih, ki naj 
omogočijo realizacijo planov. V ta namen kaže tudi poglobiti razprave o tem tako 
ob pripravi resolucije za leto 1985, kot ob obravnavi odloka o zveznih smernicah 
za plan 1986-199o in osnutka dolgoročnega plana Jugoslavije do leta 2ooo. 

Predlagane smernice so splošna osnova in usmeritev družbenoekonomskega raz- 
voja za naslednje srednjeročno obdobje. V delu, kjer opredeljujejo temeljna iz- 
hodišča in cilje družbenega razvoja, pa so tudi obvezno napotilo za vse nosilce 
planiranja pri oblikovanju njihovih planskih aktov. V procesu oblikovanja in us- 
klajevanja na osnovi lastnih spoznanj in možnosti posameznega nosilca planira- 
nja, bodo izoblikovani sporazumi  in dogovori in tudi dani odgovori, kako in ko- 
liko smo sposobni realizirati ključne usmeritve. Tako bodo do sprejema družbene- 
ga plana Slovenije tudi opredeljeni cilji, izostrene prioritete ter smeri ukre- 
pov ekonomske politike in upoštevani realnejši materialni okviri ter proporci 
razporeditve družbenega proizvoda. Prav zaradi tega je v nadaljnjem delu potreb- 
no zagotoviti sočasnost priprave analiz, smernic in elementov za usklajevanje 
pri temeljnih nosilcih, organizirati usklajevanje in dogovarjanje, hkrati pa v 
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strokovnih institucijah analitično preverjati materialne okvire in možne propor- 
ce učinkovitejše in stiraulativnejše delitve ter uporabe družbenega proizvoda. 

Sedanji izračuni \istvarjanja in zagotavljanja sredstev za tekočo porabo in 
naložbe so še prenapeti in jih bo ob usklajevanju potrebno uskladiti z dohodkom, 
razpoložljivim za porabo v SR Sloveniji, na osnovi spoznanj temeljnih nosilcev. 
Le-ti morajo sami pri planiranju upoštevati nujnost posodobitve proizvodnje, mož- 
nosti plasmaja na tujem in domačem trgu, potreben obseg svobodne menjave in še 
sprejemljiv nivo osebne potrošnje. Doseči moramo prav to celovito, hkratno pre- 
sojo možnosti in prevzemanje obveznosti na teh osnovah. Drugačnega zagotavljanja 
sredstev, na katerega se nanaša vrsta pripomb, ni mogoče zagotoviti. 

V postopkih oblikovanja in sprejemanja dogovorov o temeljih plana v občinah, 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih in republiki bi morali razreševati vpra- 
šanja in pobude, ki jih nismo mogli vključiti in razrešiti s temi smernicami. Z 
naložbenimi kriteriji bomo omogočali družbeno presojo naložb in usmerjali pre- 
strukturiranje gospodarstva na osnovi odločitev investitorjev in delavcev, zdru- 
ženih v temeljnih organizacijah, ki bodo sovlagali v posamezne projekte. Osnova 
za te odločitve mora pri tem ostati tržnost proizvoda, in to konkurenčna na tu- 
jem in domačem trgu, ne pa težnja po sestavljanju nekakšnih planskih prioritet- 
nih seznamov. 

Naložbe na področju gospodarske infrastrukture bodo morale biti izredno ra- 
cionalne in pretehtane v pogojih bistveno omejenih razpoložljivih sredstev, tudi 
ko gre za pospeševanje razvoja na manj razvitih območjih. Predlagamo, da posren 
dovane pobude glede hitrejšega razvoja turizma, obravnave transportnih stroškov, 
izgradnje predelovalnih živilskih kapacitet, modernizacijo lokalnih in regional- 
nih cest, izgradnjo energetskih objektov, odpiranja premogovnikov, koordinacije 
prostorskega usklajevanja, oskrbe z vodo, večnamensko uporabo Cerkniškega jezera, 
solidarnosti na področju teritorialne obrambe posredujemo odboru podpisnikov do- 
govora o temeljih plana oziroma samoupravnim interesnim skupnostim, da bodo le-te 
vključene v nadaljnji proces usklajevanja. 

Pobude glede drobnega gospodarstva, zlasti še storitvene obrti in trgovine 
za dnevno oskrbo pa bo potrebno vključiti v dogovore v občinah in posebnih druž- 
benopolitičnih skupnostih. 

Razprava o izvajanju zakona o svobodni menjavi dela in z njo povezanim raz- 
vojem družbenih dejavnosti bo prav tako dala zaključke, ki jih bo kot usmeritve 
potrebno upoštevati pri oblikovanju sporazumov v samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih dejavnosti in dogovorih o temeljih planov.V teh bo potreben dogo- 
vor o mehanizmih solidarnosti, obsegu solidarnosti in nadaljnjem izenačevanju 
pogojev življenja v Sloveniji ter usklajevanju vrednosti programov družbenih de- 
javnosti z razpoložljivimi sredstvi. 

Do oblikovanja osnutka družbenega plana SR Slovenije bo opravljena analiza 
kriterijev za usmerjanje politike skladnejšega regionalnega razvoja in kriteri- 
jev za ugotavljanje stopnje razvitosti območij znotraj republike Slovenije ter 
predlagane dopolnitve zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 

v Sloveniji. 

Tako v dogovoru o temeljih plana kot v družbenem planu Slovenije bo na os- 
novi analiz in dosedanjih razprav v Skupščini SR Slovenije o načinu pospeševanja 
razvoja z vlaganji v gospodarsko infrastrukturo in v gospodarstvo potrebno kon- 
kretizirati opredelitve smernic glede regionalnega razvoja v skladu z možnostmi 
gospodarstva na teh območjih in celotnega slovenskega združenega dela. Hkrati bo 
potrebno oceniti možnosti za nadaljnje zoženje takih območij tudi v skladu s po- 
litiko interesnega dohodkovnega povezovanja, ki jo predlagamo v jugoslovanskem 
prostoru. 

Tovarišice in tovariši! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira za sejo 
predložene amandmaje Komisije za narodnosti glede dopolnitve 4. točke IV. pogla- 
vja na strani 9, s tem da predlaga, da se ta dopolnitev doda v drugi, ne pa v 
tretji vrsti, tako da bi se prvi stavek te točke glasil: "Nadaljevali bomo s po- 
speševanjem skladnejšega regionalnega razvoja in s hitrejšim razvojem manj raz- 
vitih območij, še posebej obmejnih in narodnostno mešanih območij". Glede pred- 
laganega dodatka k tej točki pa menimo, da gre za naštevanje dokumentov, v kate- 
rih bodo opredeljeni konkretnejši ukrepi za pospeševanje skladnejšega regional- 
nega razvoja, pri čemer pa so izpuščeni samoupravni sporazumi o temeljih planov, 
v katerih je potrebno sprejeti tudi te materialne obveznosti. 
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Menimo, da predlagana dopolnitev ni potrebna, ker je usmeritev za pospeše- 
vanje v tej točki ;že podana, opredeljena pa je tudi posebej kot element dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana Slovenije v 11, alinei VI. poglavja. 

Glede drugega amandmaja Izvršni svet predlaga, da se oba predloga besedil 
v tem amandmaju k 13, alinei V. poglavja na strani 15 strneta in da stavek, na- 
pisan z velikimi Srkami:"Skrbeli bomo", nadomestimo z besedilom: "Iz istih raz- 
logov in na enak način bomo zagotavljali pogoje za polno kulturno življenje ita- 
lijanske in madžarske narodnosti pri nas ter podpirali razvoj stikov s kulturama 
matičnih narodov". 

Amandma Skupščine občine Laško glede izenačevanja dosežene ravni družbenega 
standarda, ki se nanaša na opredelitev tega na strani 18, ne moremo podpreti.V 
nadaljnjem postopku oblikovanja in sprejemanja zlasti samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti je da- 
na možnost preverjanja tistih minimalnih standardov oziroma osnovnih programov, 
ki jih bomo izenačeno zagotavljali tudi s solidarnostjo, ne moremo pa takšne so- 
lidarnosti zahtevati za vse programe aktivnosti družbenih dejavnosti. 

Tudi drugega amandmaja Skupščine občine Laško ne moremo podpreti, ker je 
opredelitev za racionalni razvoj infrastrukture v skladu z ugotovitvami III. po- 
glavja, ki govore o materialnih možnostih razvoja in pa opredelitvijo v 9. ali- 
nei petega poglavja, ki govori o zaostritvi meril družbene racionalnosti pri iz- 
gradnji vseh infrastrukturnih objektov. Moramo namreč zagotoviti racionalno upo- 
rabo razpoložljivih sredstev pri vseh naložbah. 

S smernicami smo v V. poglavju, v odstavku o znanstveno-raziskovalni dejav- 
nosti opredelili sorazmerno odprto usmeritev v aplikativne raziskovalne projekte 
ter našteli in posebej izpostavili tista področja, kjer bomo v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju morali ustvariti preboje oziroma zasuk v našem tehnološkem raz- 
voju. Vendar kljub temu poudarku sedanje besedilo ne zapira področja aplikativ- 
nih raziskav, niti za tiste predlagane v včeraj prejeti pobudi skupine delegatov 
iz Skupščine občine Ljubljana Center niti za druga področja, saj smernice opre- 
deljujejo: "da bomo opravljali takšne raziskave, kadar bo to zahteval neposredno 
izražen interes, podprt z materialnimi možnostmi in razpoložljivimi kadri", zato 
menimo, da s predlagano razširitvijo ne bi izboljšali besedilo smernic, ampak 
sprožili proces širitve besedila z navajanjem vseh vrst potrebnih raziskav. 

Tovarišice in tovariši delegati! Glede na podporo in soglašanje s smernica- 
mi v dosedanjih razpravah in glede na dopolnitve na osnovi pripomb in pobud Iz- 
vršni svet meni, da ni ovir, da danes sprejmete smernice in s tem zavežete vse 
temeljne nosilce planiranja za pospešeno delo na njihovih planskih aktih, Izvrš- 
nemu svetu pa naložite, da pripravi in sprejme v soglasju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije in Socialistični zvezo delovnega ljudstva 
program dela za pripravljanje dogovora o temeljih plana republike Slovenije. 
Hvala. 

Predsedujoči Martin Mlinar: Hvala. Besedo ima tovariš Alojz 
Klemenčič, ki bo dal uvod k osnutku zakona o sistemu družbene kontrole cen. 

Alojz  Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! V zadnjih 
dveh letih je bilo ob vseh pomembnejših razpravah o uresničevanju gospodarske 
stabilizacije ugotovljeno, da je treba spremeniti sedanji zakon o temeljih si- 
stema cen in družbeni kontroli cen oziroma pripraviti nov zakon. V praksi se 
namreč nekatere temeljne opredelitve sedanjega zakona niso uveljavile, to velja 
predvsem za tiste, ki urejajo oblikovanje cen oziroma določajo merila za obliko- 
vanje cen. Hkrati pa ne bi smeli nekritično sprejemati posameznih pomanjkljivih 
ugotovitev o sedanjem zakonu, kot na primer, da so rešitve v zakonu pospeševale 
rast cen in povečevale stopnjo inflacije. Po našem mnenju takšne ugotovitve za- 
megljujejo pravno razpravo o vzrokih inflacije in vzbujajo vtis, da je mogoče 
samo s spremembo zakona ali z novim zakonom odpraviti inflacijo. Dolgoletne iz- 
kušnje potrjujejo, da inflacije ni mogoče obladovati z zakoni o cenah in s pred- 
pisovanjem meril za oblikovanje cen, kakor tudi ne z administrativnim posega- 
njem, temveč le z učinkovitim obvladovanjem družbene reprodukcije, z večjo moti- 
viranostjo združenega dela, z večjim vplivom ekonomskih zakonitosti in podobno. 

Po širših in večkratnih razpravah v komisiji Zveznega izvršnega sveta za 
pripravo in uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije je 
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bilo ugotovljeno, da je treba pripraviti nov zakon, ki bo urejal le sistem druž- 
bene kontrole cen, medtem ko naj bi združeno delo oblikovalo cene samostojno in 
v medsebojni odvisnosti, povezanosti in odgovornosti. 

Izhodišča predloženega osnutka zakona so torej nov pristop, pri čemer za 
nosilce oblikovanja cen ne bo najpomembnejše uveljavljati višjih cen v postopkih 
pred organi za cene, temveč bo pomembno uveljaviti izdelek s ceno, ki jo bo po- 
trdil trg. Razmere na tržišču kažejo, da je trg ob omejeni kupni moči prebivalr 
stva že začel izbirati proizvajalce blaga po kvaliteti in cenah. Tako za preko- 
merno povečanje cen nekaterim izdelkom niso več omejevalni dejavniki skupnosti 
za cene temveč trg.To pa js hkrati osnova za zmernejšo rast cen in za bolj urejene 
odnose na trgu. K temu pa lahko brez dvoma prispeva tudi novi zakon o sistemu 
družbene kontrole cen, ki nalaga organom družbenopolitičnih skupnosti, da pred- 
vsem z ukrepi ekonomske politike vplivajo na ureditev odnosov na celotnem jugo- 
slovanskem trgu in le izjemoma z ukrepi neposredne kontrole cen. Zato Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije podpira izhodišča predlaganega osnutka zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
izoblikoval dokaj obširne načelne in konkretne pripombe k osnutku zakona, želimo 
v uvodu v razpravo opozoriti le na nekatera pomembnejša vprašanja, za katera me- 
nimo, da jih je treba še proučiti in ustrezno dopolniti. 

Osnovna značilnost novega zakona je, da v primerjavi s sedanjim,ki ge ure- 
jal temelje sistema oblikovanja cen in družbene kontrole cen, ureja samo sistem 
družbene kontrole cen, razen nekaterih usmeritvenih opredelitev glede oblikova- 
nja cen. V dosedanjih razpravah so se nekateri še vedno zavzemali, da bi bila v 
zakonu predpisana merila za oblikovanje cen, čeprav so ravno ta doslej povzroča- 
la največ težav oziroma jih v praksi v glavnem nismo upoštevali. 

Osnutek zakona predvideva, da bi v bodoče delavci v temeljnih organizacijah 
;enega dela samostojno, brez zakonskih predpisanih meril oblikovali cene. 

Ugotavljamo, da je prav sistem družbene kontrole cen v osnutku slabo razde- 
lan. Razlog je verjetno to, da se predlagatelj še ni opredelil do položaja in 
vloge organa za cene, verjetno pa tudi to, da so bile v preteklosti v sistemu 
družbene kontrole cen nekatere pomanjkljivosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v svojem mnenju o osnutku zakona 
predlagal, da se v zakonu opredelijo vsi nosilci družbene kontrole cen in načini 
kako bodo posamezni nosilci uresničevali naloge, povezane z družbeno kontrolo 
cen. Med njimi so poleg delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, pred- 
vsem gospodarske zbornice, ki naj bi med drugim vplivale na vzpostavljanje tržne- 
ga reda in na tržno obnašanje subjektov, organizirani potrošniki, sindikati in 
organi za cene. 

Ker so v osnutku navedeni trije možni načini za organiziranje organa za ce- 
ne, menimo, da je treba izpopolniti predvsem tisto rešitev organa za cene, ki je 
skupen organ združenega dela in vseh drugih nosilcev družbene kontrole cen. 

Sestavni del družbene kontrole cen so tudi ukrepi neposredne kontrole cen, 
ki jih sprejemajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti. V primerjavi z 
dosedanjo zakonsko ureditvijo tega vprašanja so v novem zakonu določene bistvene 
spremembe. V preteklih letih so se cene spreminjale v obdobjih, ko ni veljal u- 
krep splošne zamrznitve, le v postopkih potrjevanja v skupnostih za cene ali 
predhodnega obveščanja. Novost novega zakona je tudi to, da lahko organizacije 
združenega dela ceno uveljavijo na trgu takoj, ko jo oblikujejo. 

Osnutek zakona predvideva več različnih ukrepov neposredne kontrole cen, ki 
naj bi se uveljavljal le izjemoma, ko z ekonomskimi ukrepi ne bi bilo mogoče 
preprečiti večjih motenj na tržišču. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni,da 
je pri nadaljnjem izpopolnjevanju osnutka zakona treba jasneje opredeliti, kdaj 
se lahko sprejemajo ukrepi neposrednje kontrole cen ter ustrezneje opredelili tu- 
di ustavno določilo, kateri izdelki in storitve so pomembni za vso državo in za 
katere federacija sprejema ukrepe neposredne kontrole cen. 



- 353 - 

V predloženem osnutku zgkona se uveljavlja novost, s katero je izrecno pre^ 
povedano sklepanje samoupravnih sporazumov o cenah med proizvajalci istovrstnih 
izdelkov.Pomanjkljive pa so opredelitve do urejanja odnosov s samoupravnimi spo- 
razumi in pogodbami, pri medsebojno povezanih in odvisnih subjektih v reproduk- 
cijski povezavi. Iz osnutka zakona ni povsem jasno, ali se lahko uveljavljajo 
tako imenovani samoupravni sporazumi o cenah in ni razvidno, da se cenovna raz- 
merja urejajo samo kot sestavni del odnosov v samoupravnih sporazumih o skupnem 
prihodku. Jasneje bo treba opredeliti, da je mogoča le neposredna kontrola cen 
izdelkov in storitev, ki. se realizirajo na tržišču. Zato je treba opredeliti, 
kaj se šteje za ceno po tem zakonu, za katere veljajo določila neposredne kon- 
trole cen. S tem bi bil odpravljen vsak dvom o vlogi samoupravnega sporazumeva- 
nja v družbenih dejavnostih, kjer je že s samoupravno organiziranostjo zagotov- 
ljena najširša družbena kontrola cen in se zanje ne uporabljajo ukrepi neposred- 
ne kontrole cen v smislu tega zakona. 

V osnutku zakona so tudi prehodna določila, v katerih so predvideni nekate- 
ri izredni ukrepi, ki naj bi veljali v letu 1985. Predlagane rešitve pa lahko 
pomenijo odložitev celovite uveljavitve novega zakona, kar po mnenju Izvršnega 
sveta ni sprejemljivo. Zato predlagamo preoblikovanje teh določil, tako da bodo 
čimbolj pospešile uveljavitev novega zakona že v letu 198 5. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da podprete izhodišča predla- 
ganega osnutka zakona o sistemu družbene kontrole cen in pooblastite delegacijo 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v postopku usklajeva- 
nja podpre temeljna izhodišča zakona in hkrati uveljavlja tudi pripombe in pred- 
loge, ki jih je pripravil Izvršni svet in o katerih so razpravljala tudi delovna 
telesa zborov Skupščine SR Slovenije. Hvala. 

Predsedujoči Martin Mlinar: Hvala lepa. S tem zaključujem skup- 
no zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin. Zbori bodo nadaljevali z de- 
lom v svojih prostorih. 

'(Skupno zasedanje je bilo končano ob lo.4o uri.) 
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SKUPŠČINA 

ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 

12. SEJA 

(25. OKTOBRA 1984) 

Predsedovala: Tatjana Kosovel, predsednica skupščine Zdravstvene skupnosti 
Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri 

Predsednica   Tatjana  Kosovel:   Začenjam 12. skupno sejo Zbora 
uporabnikov in Zbora izvajalcev skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Pozdravljam vse navzoče delegate in goste ter predstavnike sredstev javnega 
obveščanja. 

Na podlagi delegatskih poverilnic ugotavljam, da je v Zboru uporabnikov nav- 
zočih 60 delegatov, v Zboru izvajalcev pa 58 delegatov ali skupaj 118 delegatov. 
S tem ugotavljam, da sta zbora sklepčna in lahko začneta z delom. 

Sprašujem, ali ima kdo pripombe k ugotovitvi sklepčnosti zborov? (Ne.) Če ni 
pripomb predlagam, da preidemo na dnevni red. 

Za današnjo sejo predlaga predsedstvo dnevni red, ki je objavljen v Delegat- 
skem obveščevalcu št. 41 z dne 28. septembra 1984 na strani 2 s tem, da se doda 
Še nova točka, pri kateri bi določili višino nagrad dr. Jožeta potrča za leto 1985. 

Predlog dnevnega reda je naslednji: 

1. poročilo o delu Zdravstvene skupnosti Slovenije med 11. in 12. sejo ter 
Potrditev sklepnih zapisnikov skupne in ločenih sej, ki so bile 18. julija 1984. 
leta, 

2. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu s tezami za osnutek zakona, 

3. osnutek samoupravnega sporazuma o vzajemnosti pomoči med občinskimi zdrav- 
stvenimi skupnostmi v letih 1984 in 1985, 

4. mnenje Zdravstvene skupnosti Slovenije o ustanovitvi naravnega zdravilišča 
Lendava, 

5. določitev višine nagrade dr. Jožeta Potrča za leto 1985, 

6. delegatska vprašanja in pobude. 

Sprašujem delegate obeh zborov, če s predlaganim dnevnim redom soglašajo? 
(Da.) Želi morda kdo dopolniti ali spremeniti dnevni red? (Ne.) 

Če ni spreminjevalnih predlogov, prosim,delegate, ki soglašajo s predlogom 
dnevnega reda, da dvignejo roko. (Vsi delegati dvignejo roko). Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta zbora sprejela predlagani dnevni red. 

Prehajamo na   2.   točko   dnevnega   reda,   to je na predlog 
2a izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu s tezami 
2a osnutek zakona. 

Naša skupščina zakon obravnava kot četrti zbor Skupščine SR Slovenije. Predlog 
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za izdajo zakona s tezami je bil objavljen v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije, 
Št. 23, na straneh 22 - 30, ki ste ga delegati prejeli z vabilom na sejo, povzetek 
gradiva z zasnovo sklepa pa je bil objavljen v Delegatskem obveščevalcu št. 41 na 
strani 3. 

Želi predstavnik predlagatelja uvodno obrazložitev? (Da.) Besedo ima Borut Mi- 
klavčič, predsednik Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Borut  Miklavčič:   Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati. Z današnjo sejo skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije nadaljujemo 
navzven z intenzivnostjo zadnjega polletja pri pripravi korekcij našega zakona o 
zdravstvenem varstvu. Osnovni namen, da smo se lotili, ali povod, da smo se lotili 
sprememb o zdravstvenem varstvu je ustavni spor, sprožen v letu 1980 ter na osnovi 
tega poročilo, ki ga je dal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o problematiki do- 
ločb zakona o zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času, 
dežurstvu in stalni pripravljenosti. Gre torej za spremembe in dopolnitve 116., 
117. in 118. člena zakona o zdravstvenem varstvu. 

To nalogo nam je skupščina naložila in ob tem, ko smo imeli še nekatere pobude 
za spremembo zakona s strani Slovenskega zdravniškega društva smo v našem komiteju 
v tesnem sodelovanju s skupščino Zdravstvene skupnosti Slovenije in njenim odborom, 
z najodgovornejšimi tovariši v skupščini, z občinskimi upravnimi organi, predvsem 
Pa bi si skoraj upal reči, tudi s sleherno izvajalsko delovno organizacijo zadnjega 
Polletja pripravijali korekcijo zakona tudi na tistih področjih, za katera smo me- 
nili, da bi lahko naše delo ali zakonske določbe za naše delo korigirali v tem 
smislu, da smo bolj precizni ali da jih izboljšamo. Pri vseh teh razpravah je bilo 
Poudarjeno, da je sedanji zakon dober in da zato niso potrebne bistvene spremembe, 
ampak da gre samo za nekatere dopolnitve, ki jih je prinesel razvoj v letih od spre- 
jema zakona. 

Tako kot se je tovariš Keršič najdalj zadržal ob problematiki dežurstva, da 
lrečem poenostavljeno, bi tudi sam o tem področju rekel nekaj besed. Kakšno je tre- 
nutno stanje na področju zakona o zdravstvenem varstvu? Kot sem rekel, imamo spro- 
ten ustavni spor, v katerem ustavno sodišče še ni dalo razsodbe. Že dolgo časa je 
ta problem povsem na enak način kot v naši republiki odprt tudi v drugih republikah 
^■n pokrajinah v Jugoslaviji. Seveda se nam je situacija na nek način ponovno in bolj 
°dprla v zvezi z zakonom o delovnih razmerjih. Zakon o delovnih razmerjih predpisu- 
je, da lahko od 1. avgusta 1984. leta dalje opravljajo delavci največ 30 ur na me- 
sec poleg polnega delovnega časa. Do 1. avgusta je to bilo prehodno obdobje in je 
t>ilo mogoče opraviti 4 8 ur preko polnega delovnega časa. 

Osnovna ugotovitev, ki je bila podana s strani predvsem izvajalskih zdravstve- 
nih delovnih organizacij je bila ta, da če računamo, da je dežurstvo delo prek pol- 
nega delovnega časa - in tako smo ga tudi v predlaganih tezah opredelili in ga mo- 
ramo opredeliti - se najdejo v nekaterih zdravstvenih delovnih organizacijah v taki 
situaciji, da ne morejo opravljati vseh zdravstvenih storitev. Tovariš Keršič je 
Povedal razloge, jaz bi dodal še enega, ki je bil v vrsti razprav posebej izpostavljen, 
^a moramo računati, da je na nekaterih področjih zdravstvenega varstva kontinuiteta 
^ela tako pomembna, da je seveda osnovni zdravstveni razlog tisti, ki zahteva delo 
v dežurstvu, torej delo v podaljšanem delovnem času in da je omejitev 30 ur na 
Nekaterih področjih tista, zaradi katere ni možno realizirati programa zdravstvenega 
varstva. Poznano je, da so nekatere izvajalske delovne organizacije v tem času iska- 
le tudi druge rešitve. Iskale so rešitev v tem, da so delo preko polnega delovnega 
^asa'za opravljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva kompenzirale s prostimi 
^nevi. Vendar ge je v sredinah, ki so šle na to obliko to izkazalo kot neprimerno, 
Saj je čas prostih dnevov dosegel tak obseg, da se je težko sestal širši strokovni 
kolegij v kliniki ali v bolnišnici, ki je ta poskus uvedla. 

In še eno pomembno vprašanje, ki je v tej zvezi odprto in ki je bilo večkrat 
Postavljeno kot zahteva s strani zdravstvenih delavcev je, da se delo prek polnega 
delovnega časa vnese v osnovo za nadomestilo osebnega dohodka, oziroma za štetje 
Pokojninske dobe. V besedilu, ki je danes pred vami - v tezah, smo skupaj s sindi- 
katom. Skupnostjo pokojninsko invalidskega zavarovanja Slovenije poskušali najti 
tako rešitev, da bi delo preko polnega delovnega časa šteli kot posebni delovni 
Pogoj. Seveda pomeni to tudi vštevanje v osnovo za pokojnino in v osnovo za bolez- 
nlno, porodniški dopust, itd. To so, bi rekel, ključne rešitve ki jih predlagamo 
v besedilu, ki je danes pred vami in ki se nanašajo na jsešitev problema 116., 117.. 
^-n 118. člena. V pripravi te spremembe zakona smo v našem komiteju večkrat razprav- 
ljali in prišli do besedila, ki ga je sprejel ua zadnji seji 23.10. tudi Izvršni 
svet. 
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Vendar bi vas rad obvestil, da smo zelo podrobno poskušali pregledati tudi 
rešitve v drugih republikah in pokrajinah v Jugoslaviji. Tudi te rešitve gredo pri- 
bližno v isto smer kot je ta, ki vam jo posredujemo danes, vendar v posameznih sre- 
dinah z različnimi variantami in tudi različnimi zgornjimi omejitvami ur, ki bi jih 
lahko delavci opravljali preko polnega delovnega časa v mesecu dni. Na podlagi teh 
izhodišč in na mnogih razpravah, sestankih in razgovorih smo pripravili 1, 9. 10. in 
H. tezo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstve- 
nem varstvu. Predlog je bil obravnavan tudi v Skupščini SR Slovenije, - mislim 
Predvsem na njeno Zakonodajno-pravno komisijo - ki je dala svoje pripombe k rešitvi, 
ki je danes posredovana tudi vam. 

Posebna zahteva, ki je postavljena v teh razpravah na Zakonodajno-pravni komi- 
siji in v Ustavnem sodišču je ta, da bi morali limitirati zgornjo mejo ur, ki jih 
lahko opravi posamezni delavec. To smo tudi sprejeli, ker imamo za normalno, da bi 
tudi v tem smislu morali to mejitev postaviti, ker so tudi psihofizične možnosti lju- 
di, ki to delo opravljajo omejene. Zato je bil naš predlog delno korigiran v 10. tezi 
in sicer, da gre poprečno za 51 ur na mesec, ki bi se, da ni tega preračunavanja 
Preveč, poračunavale vsako leto s tem, da poprečje ne bi smelo biti v celem letu 
več kot 51 ur na mesec. Vprašanje dežurstva in stalne pripravljenosti bo urejal tudi 
samoupravni sporazum o skupnih osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka 
in za delitev sredstev za osebno in skupno porabo delavcev organizacij združenega 
đela in delovnih skupnosti s področja zdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji. To je 
Po naši oceni pomembno predvsem zaradi tega, da bi ta problem in nagrajevanje v 
zvezi z njim enotno ali čim enotneje uredili v celotni naši republiki. Drugih spre- 
memb in dopolnitev predloga za izdajo zakona ne bi posebej navajal. Naj na kratko 
omenim, da predlagamo spremembo 46. člena zakona o zdravstvenem varstvu. Sedaj 
Veljavni zakon namreč izpušča iz zagotovljenega programa številna obolenja, ki so med 
9lavnimi vzroki smrtnosti in invalidnosti, obžanom pa praktično že zagotavljamo te 
storitve. V tezah je podana tudi pravna podlaga za izdajo določenih izvršilnih 
Predpisov. Dopolnili smo 98. člen zakona, s katerim želimo doseči učinkovito izvajanje 
Upravnega aadzora, ki ga opravlja Republiški komite za zdravstveno in socialno 
Varstvo. 

Zakon daije predlaga spremembo 126. člena, ki ureja vprašanje specializacije 
delavcev. Navedenemu členu dodajmo še nov 126.a člen, ki opredeljuje podeljevanje 
naziva primari j na 'osnovi predloga Slovenskega zdravniškega društva. 

Nadalje smo v zakon vnesli novo poglavje o povrnitvi povzročene škode. Na 
Podlagi novih določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
naj bi občinske oziroma medobčinske zdravstvene skupnosti ponovno uvedle regresira- 
le povzročene škode. Po podatkih, ki jih imamo, je to pomemben in zahteven problem. 

O njem ne bi rad govoril predolgo, vendar moram reči, da v primerih, ko gre za 
regresne zahtevke zavarovalnih skupnosti izven Jugoslavije za zavarovance, ki so 
se tukaj poškodovali, so te izjemno dosledne in vso škodo poravnamo, medtem ko pri 
Izterjavi zahtevkov do inozemstva, zlasti tam kjer ni konvencij, nismo dosledni, 
da ne govorim o regresnih zahtevkih pri nas doma. Mislim, da bi bila v finančni 
3ituaciji v kakršni se v zdravstvenem varstvu nahajamo, to pomembna naloga in da jo 
s to predlagano ureditvijo v predlogu zakona poskušamo samo še bolj izpostaviti in 
Poudariti ter olajšati morda v tistom delu, ko gre za sodni spor. Skupščino 
Zdravstvene ' kupnosti Slovenije, bi tudi rad opozoril in ji predlagal, da o re- 
gresni službi morda ob neki prihodnji, pa ne preveč oddaljeni priložnosti, podrobne- 
je spregovorimo, če je ocena taka kot sem jo skušal posredovati tudi točna, da vi- 
dimo kaj lahko na tem področju storimo več. 

Samo še eno sugestijo imamo preden zaključim, da tudi'jaz ne bom predolg. Mi- 
slim, da je obravnava v obeh zborih skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije o 
Predlaganih spremembah izjemno pomembna. Pomembna zato, ker je, bi rekel, to najbolj 
strokovno kvalificiran organ, da podpre posameane rešitve ali da jih spremeni in 
korigira. 

Moja prošnja je predvsem v tej smeri, da bi kljub temu, da je to prva faza raz- 
prave in da se bomo s tem problemom srečali še dvakrat, ta postopek speljali čim 
^olj kvalitetno ter tudi v sorazmerno optimalnem, da ne rečem prekratkem roku. 
vendarle bi prosil za današnjo razpravo, v kateri bi poskušali kljub prvi fazi s 
^im bolj konkretnimi pripombami in sugestijami olajšati delo vsem tistim, ki bomo 
dopolnjevali ali korigirali posamezne teze v besedilo osnutka. Zato prosim, da bi 
t'ili čimbolj jasni in konkretni in seveda, da bi predlagali take spremembe, ki bodo 
koristile nadal^nem razvoju zdravstvene službe, tako Izvajalcem kot tudi uporabnikom. 



- 357 

Predsednica '.'Tatjana  Kosovel:   Zahvaljujem se tovarišu Mi- 
klavčiču za uvodno besedo. Zafienjam razpravo. Kdo želi prosim razpravljati? 

Besedo ima Milica Maslo, delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Piran. 

Milica   Maslo:   Skupščina Občinske zdravstvene skupnosti Piran je 
obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdrav- 
stvenem varstvu skupaj z oceno organiziranosti udeležencev svobodne menjave dela na 
področju zdravstvenega varstva in možnosti za povečanje učinkovitosti njihovega 
dela. Delegati smo mnenja, da kaže načelno podpreti teze za spremembe in dopolnitve 
zakona, obenem pa menimo, da bi morale biti spremembe zakona naravnane tako, da bo 
spremenjeni zakon sledil opredelitvam iz dolgoročnega razvoja zdravstvenega varstva 
V SR Sloveniji, oziroma tako, da bo tudi pospeševal uresničevanje načrtovanega druž- 
benega in ekonomskega razvoja zdravstva v naslednjem srednjeročnem in dolgoročnem 
obdobju. 

Spremembe bi morale zajemati tudi tista poglavja zakona, ki določajo samoupravno 
organiziranost zdravstvenih skupnosti. V naši skupnosti menimo, da bi morali sedanjo 
organiziranost zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji spremeniti tako, da bi skupšči- 
ne medobčinskih zdravstvenih skupnosti in njihove organe v zdravstvenih regijah na- 
domestili skupni koordinacijski organi občinskih zdravstvenih skupnosti. Naša skup- 
ščina se je zato odločila podpreti tiste ukrepe iz ocene o organiziranosti zdrav- 
stvenih skupnosti, ki predvidevajo ukinitev medobčinskih zdravstvenih skupnosti. Po 
njenem mnenju bi to povečalo učinkovitost dela zdravstvenih skupnosti, kar bi po- 
sredno omogočilo večjo racionalnost in učinkovitost zdravstvenega varstva. Varianta, 
ki predvideva organiziranost brez medobčinskih zdravstvenih skupnosti, bi lahko po- 
spešila razreševanje problemov na področju delitve dela v zdravstvu ter poenotenje 
strokovnih in drugih pogojev dela v SR Sloveniji. Bolj kot doslej bi lahko prišle 
do izraza tiste naloge in dejavnosti, za katere smo se v Sloveniji dogovorili, da 
bodo postale prednostne. Drugačna organiziranost bi omogočila tudi racionalnejše 
in učinkovitejše delovanje zdravstvenih skupnosti v celoti. 

l!o .. Nove'.rešitve-bil morale;.občinskim, zdravstvenim skupnostim zagotoviti .pogoje za 
Usklajeno delovanje in odločanje o vseh najpomembnejših vprašanjih delovanja in 
Razvoja zdravstva na območju regije. S spremembo zakona o zdravstvenem varstvu bi 
zato morali določiti vprašanja, o katerih bi se morale občinske zdravstvene skup- 
nosti na območju regije obvezno usklajevati, organe in način tega usklajevanja. 

Menimo, da bi morali preveriti tudi tiste določbe zakona o zdravstvenem var- 
stvu, za katere je bilo dosždaj ugotovljeno, da jih ni mogoče uresničevati ali da 
jih ni smotrno realizirati. Take določbe vsebuje na primer 34. člen, ki dopušča 
Ustanovitev enot oziroma temeljnih zdravstvenih skupnosti na območju ene ali več 
krajevnih skupnosti, oziroma delavcem ene ali več organizacij združenega dela in 
delovnem skupnsstim. 

To je potrebno storiti tudi zato, ker pogosto ugotavljamo, da so že občinske 
zdravstvene skupnosti kot "rizične skupnosti", premajhne. Njihova nadaljnja delitev; 
Pa bi bila neracionalna in bi povzročala nove težave. 

44. člen določa ustanovitev posebnega sodišča združenega dela na področju 
zdravstvenega varstva. Zdi se nam, da posebnih potreb po ustanovitvi takega so- 
dišča na področju zdravstva ni. 

61. člen določa sprejem posebnega družbenega dogovora, v katerem bi bila do- 
ločena merila za samoupravno organiziranje zdravstvenih organizacij. Zdi se nam, 
^a prilagajanje samoupravne organiziranosti zdravstvenih organizacij predlogom 
tega družbenega dogovora ne bi pripomoglo k izboljšanju razmer v zdravstvu. 

Ker je zdravstvo javna dejavnost posebnega družbenega pomena, bi moral zakon 
določiti obveznost, da zdravstveni delavci, ki so pri opravljanju svojega dela v 
neposrednem stiku z ljudmi, poleg strokovnih in drugih pogojev določenih z zakonom, 
obvezno obvladajo tudi slovenski jezik. Na območjih, kjer živijo pripadniki itali- 
janske ali madžarske narodnosti, pa obvezno tudi italijanski oziroma madžarski jezik. 
V skladu s tem je potrebno dopolniti tudi 122. člen zakona o zdravstvenem varstvu. 

V 13. tezi za spremembo zakona (126.a člen) podpiramo prvo varianto, v kateri 
bi morali delno spremeniti 2. in 3. odstavek, tako da bi drugi odstavek določal: 
"Naziv primarij podeljuje za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 
na predlog regionalnega zdravniškega društva oziroma Slovenskega zdravniškega 
društva". 
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Predlagamo dopolnitev 14. teze predloga za izdajo zakona. Izhajajoč iz načela, 
da je vsakdo odgovoren tudi za lastno zdravje, predlagamo, da bi v 134. a in 134. b 
členu dodali, da so zavarovanci kot posamezniki dolžni poravnati stroške svojega 
zdravljenja v vseh tistih primerih, ko z neodgovornim odnosom do lastnega zdravja 
povzročijo stroške, ki jih sicer ne bi bilo. Taki stroški nastajajo zaradi poškodb 
in bolezni, ki so neposredna posledica raznih priložnostpih"športnih" tekmovanj, 
eksibicij in samoizkazovanja, ki ne slutijo ničemur, pretepi, akutne zastrupitve 
z alkoholom, mamili in poživili ter v drugih podobnih primerih. Tudi organizatorji 
raznih priložnostnih športnih iger in tekmovanj bi morali poravnati stroške zdravlje- 
nja tistih udeležencev, ki se ob taki priložnosti poškodujejo ali zaradi velikih 
naporov.zbolijo. 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti bi morale poravnati tudi 
stroške zdravljenja svojih delavcev v primerih, ko posameznemu delavcu kot disci- 
plinski ukrep in tudi sicer odredijo obvezno zdravljenje alkoholizma. 

Toliko, kolikor me je pooblastila skupščina. Zastavila pa bi vprašanje v zve- 
zi z razpravo tovariša, ki je govoril pred menoj, namreč v zvezi s spremembami 
126. člena, da se dežurstvo šteje kot poseben delovni pogoj, katere ure so vštete 
v tistih 51 ur, ali ure neprekinjene prisotnosti, ali 16 ur v enem dežurstvu ali 
Pa ure efektivnega dela. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Hvala lepa! Besedo ima Janez 
Narad, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Trbovlje. 

J a n-e z  Narad:   Sem iz Občinske zdravstvene skupnosti Trbovlje, za- 
stopam pa glede tega vprašanja vse tri zasavske občine, in sicer Zagorje, Trbovlje 
in Hrastnik. Že delegatka pred menoj je dala pobudo, da naj bi se pri tej spremembi 
zakona upoštevale predvsem tiste misli, ki so bile zajete v gradivu o spremembi 
"Organiziranosti udeležencev v svobodni menjavi dela na področju zdravstvenega var- 
stva, predvsem glede vloge medobčinske zdravstvene skupnosti. Menimo, da takih med- 
občinskih zdravstvenih skupnosti kot se sedaj postavljajo res ne rabimo. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Hvaia lepa. Besedo ima dr. Majda 
Ustar, delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Ljubljana Vič-Rudnik. 

dr.   Majda  Ustar:   Koordinacijski odbor in predsedstvo Občinske 
zdravstvene skupnosti Ljubljana Vič-Rudnik sta na aeji 23. oktobra 1984 obravnavala 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
s tezami za osnutek zakona in predlagata: 

a) v 7. tezi naj se za besedilom "Če posebna strokovna komisija pri predlogu 
^ela zdravstvenega delavca" vstavi beseda "in zdravstvene dokumentacije"; 

b) v 126. členu zakona o zdravstvenem varstvu naj se v 1. odstavku črta beseda 
"ožje"; 

c) pri določbi 139. člena, 2. točke, se opozarja, da po doktrinarskih načelih 
velja za dispanzersko metodo dela domicil uporabnika; 

č) 126.a člen brez variantnega predloga. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:  Hvala. Besedo ima Jože Kink, 
delegat Občinske zdravstvene skupnosti Žalec. 

Jože  Kink:  Predlagamo, da se v tezah za osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (Poročevalec Skupščine SRS št. 23) v 
Oeloti črta 6. teza, ker to pomeni drobljenje kapacitet na področju zdravstvenega 
varstva - tudi kadrovskih. V primeru, da bi bila teza osvojena, mora že sam zakon 
Opredeliti pogoje in kriterije za združitev enot medicine dela z delovno organi- 
2acijo materialne proizvodnje. 

Pripomba k 9. in 10. tezi - predlagatelj bi moral hkrati podati tudi oceno o 
višini sredstev, ki bodo potrebna za  izvajanje predlaganih sprememb. 

Pripomba k 12. tezi. Kljub predlaganim spremembam v zvezi s specializacijo, 
riaj še nadalje ostane kot pogoj za pridobitev specializacije, dve leti dela v osnov- 
nem zdravstvenem varstvu. 
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Pripomba k 13. tezi. Menimo, da je predlog v zvezi s ponovno uvedbo naziva 
primarij nepotreben. Še do danes ni rešen osnovni naziv nekaterih zdravstvenih de- 
lavcev (npr. naziv dr.). Akademske nazive si po istem postopku in delu kot stro- 
kovnjaki v ostalih dejavnostih lahko pridobijo tudi zdravstveni delavci, če pa gre 
samo za možnost nagrajevanja, pa zakon ni mesto za reševanje tega vprašanja. 

Predsednica   Tatjana  Kosovel:   Želi prosim še kdo razpravljati? 
Prosim. Besedo ima dr. Stane Marn, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Ljublja- 
na-šiška. 

Dr.   Stane  Marn:   Kot delegat Občinske zdravstvene skupnosti 
Ljubljana Šiška, bom posredoval tudi pripombe koordinacijskih odborov in predsed- 
stva Mestne zdravstvene skupnosti Ljubljana. 

V zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o zdravstvenem var- 
stvu menimo, da le-te ne zajemajo tisto vsebino, ki jo predvideva 321. člen ustave 
SR Slovenije v 15. točki, to je urejanje sistema zdravstvenega varstva. Še posebej 
opozarjamo na 16. člen zakona o zdravstvenem varstvu in dejstvo, da po petih letih 
uporabe tega zakona še vedno niso urejeni standardi zdravstvenih storitev (kadrov- 
ski, strokovni, delovni, materialno-tehnični, varnostni, higienski) in drugi pogoji 
oziroma normativi ob katerih je še mogoče opravljati zdravstvene storitve, kar 
predstavlja temelj družbenoekonomskih odnosov, ki so bistvenega pomena za delova- 
nje sistema zdravstvenega varstva. Menimo tudi, da bi tako postala 4. teza predlo- 
ga sprememb nepomembna, saj morajo biti vsi pogoji za opravljanje zdravstvenih de- 
javnosti enaki, ne glede kje je ta organizirana - kot posebna zdravstvena organi- 
zacija ali pa je organizacijsko združena z delovno organizacijo materialne proiz- 
vodnje. Zato predlagamo, da se 4. teza črta. 

9. teza - predlog za dopolnitev 118. člena z novim odstavkom ni v skladu z že 
navedenim 321. členom ustave SR Slovenije, to je s 15. točko, ker je urejanje med- 
sebojnih razmerij v združenem delu po 1. točki istega člena vsebina zakona o delov- 
nih razmerjih. Ta zakon v 81. členu že določa maksimalno število ur dela prek pol- 
nega delovnega časa in ne predvideva izjeme za zdravstvene delavce. Zato predlagamo, 
da se 9. teza črta. 

V 10. tezi - s črtanim pogojem za opravljanje specializacije najmanj 2-letnega 
dela v osnovni zdravstveni dejavnosti - v 3. odstavku 126. člena zakona ni razum- 
ljiva intencija zakonodajalca, niti ni jasno kako bo preprečil zmanjševanje števila 
zdravnikov in zagotovil izpopolnjevanje zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti. 
Tudi ni sprerjiemljiva razlaga da je sedanje določilo ovira za vrhunsko aktivnost 
mlajših, saj 2 leti ne predstavljata tako velikega obdobja. 

11. teza: predlagamo, da se vsebina te teze ne osvoji, kajti podelitev naziva 
primarij ni v skladu z usmeritvijo naše družbe, saj ne prinaša del oziroma nalog 
niti drugih delovnih obveznosti. ITudi sicer teza ne določa kriterijev dodeljevanja 
naziva primarij. Zasluge za uspehe na področju zdravstvenega varstva imajo vsi 
zdravniki in zobozdravniki. In končno naj bi bilo dodeljevanje nazivov enotno ure- 
jeno v vsej Jugoslaviji. 

Ponovno bi opozoril na to, da bi bilo pri noveliranju zakona potrebno urejati 
sistemske rešitve s področja zdravstvenega varstva in ne reševati marginalne za- 
deve. Podpiramo tudi pripombe, ki se nanašajo na prosto izbiro zdravnika v osnovni 
zdravstveni službi in sicer v tem smislu, da je prosta izbira zdravnika možna le v 
okviru določenega dispanzerja, omejena pa naj bi bila pravica proste izbire zdrav- 
nika izven tega dispanzerja, ker se v takih primerih zmanjšuje možnost dispanzerskega 
načina dela, kar naj bi bil cilj v osnovni zdravstveni službi. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Hvala. Besedo ima Ivan Malešič, 
delegat Občinske zdravstvene skupnosti Ptuj. 

Ivan  Malešič:  Pridružujem se mnenju delegatov pred menoj glede 
3. odstavka 126. člena, ki govori o pogojih specializacije. Koordinacijsei odbor in 
skupščina menita, da naj bi ta odstavek o 2 letnem delu v osnovni zdravstveni de- 
javnosti ostal. Argument je ta, da bi v manj razvitih občinah prišlo še do večjega 
deficita zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti. 
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Predsednica  Tatjana  Kosovel:  Besedo Ima Zdravko Črv, dele- 
gat Občinske zdravstvene skupnosti Jesenice. 

Zdravko  Črv:   Poleg Občinske zdravstvene skupnosti Jesenice zasto- 
pam tudi medobčinsko zdravstveno skupnost gorenjske regije. 

Ker je bilo danes že dvakrat načeto vprašanje medobčinskih zdravstvenih 
skupnosti moram povedati naslednje. Ko smo v gorenjski regiji po posameznih občin- 
skih zdravstvenih skupnostih ter skupaj na medobčinski zdravstveni skupnosti raz- 
pravljali o tem predlogu, smo imeli pred seboj pozitivne in negativne strani, kaj 
naj pravzaprav to prinaša. Moram reči tole. Tako uporabniki, predvsem pa izvajalci - 
o tem je posebej razpravljal tudi aktiv Zveze komunistov izvajalcev na medobčinski 
zdravstveni skupnosti - so razpravljali o sedanji organiziranosti medobčinskih 
zdravstvenih skupnosti. Menim, 'da je pri odločanju potrebno videti tako pozitivne 
kot negativne posledice. Ugotavljamo, da smo v gorenjski regiji rešili ogromno 
stvari enotno, da imamo dobro organizirano medobčinsko zdravstveno skupnost, poleg 
tega pa tudi po strokovni plati urejeno zdravstveno službo. V gorenjski regiji smo 
dosegli ugodne rezultate kljub pomanjkanju sredstev in prebrodili težave v skupno 
zadovoljstvo tako uporabnikov kot izvajalcev. Zato mislim, da je potrebno, da se 
na republiški ravni o tem temeljito pogovorimo. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:  Hvala. Želi še kdo razpravljati? 
Prosim. Besedo ima dr. Niko Borič, delegat Zbora izvajalcev Občinske zdravstvene 
skupnosti Laško. 

Dr.  Niko  Borič:   Izvajalci pozdravljamo napore in prizadevanja 
pri spremembah in dopolnitvah zakona. Vendar se nam ob tem zastavlja določeno vpra- 
šanje na katerega upam, da bodo nekateri med vami uspeli odgovoriti. Konkretno gre 
za 116. člen in sicer za omejitev na 51 ur. Menim, da predlagatelj meče v isti koš 
dežurno službo in delo v rednem delovnem času. Poglejte, kako bomo opravičili nove 
zaposlitve, ki bodo ob tem v manjših temeljnih organizacijah prav gotovo posledica 
tega, če pa vemo, da glede na število pacientov te zaposlitve niso upravičene. Zato 
predlagamo, da se izpostavi bolj sistematična oblika in se to število ur uredi z 
določenim razponom. Ne more biti to za vse enako. Za hospitalne ustanove je to 
najbrže sprejemljivo, za osnovno zdravstvo pa na takih področjih kot je na primer 
Laško - takih pa je veliko - tega skoraj da ne zdržimo. To je eno. 

Kar pa zadeva obvezno dvoletno delo zdravnikov, ki končajo fakulteto, pa menimo, 
da če želimo imeti v slovenskem prostoru kvalitetne zdravstvene usluge in če želimo, 
da nam zdravnikov splošne medicine ne bo primanjkovalo, potem moramo ta zakon 
zastaviti drugače. Zastavimo ga tako, da nista obvezni prvi dve leti, ampak naj gre 
zdravnik na teren neko naslednje obdobje. V splošni službi ne moremo gledati zdrav- 
nika kako se muči s svojim delom, kajti fakulteta žal do danes tega vprašanja s 
stažem ni rešila, kako je s strokovnostjo pa sami dobro vemo, kako to zgleda. 

Predsednica "Tatjana  Kosovel:   Besedo ima dr. Valter Keršič, pred- 
sednik Koordinacijskega odbora za razvojne in druge skupne naloge skupščine Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije. 

dr.   Valter  Keršič:   Mislim, da je bilo danes precej govora o 
organiziranosti samoupravnih skupnosti v Sloveniji. Koordinacijski odbor za razvojne 
in druge skupne naloge je dal gradivo v javno razpravo, vendar še ni dobil vseh od- 
govorov in je zato verjetno kakršnakoli odločitev danes prezgodnja. Tudi v Mariboru 
smo na predsedstvu o tem razpravljali. Našli smo določene pozitivne argumente za 
medobčinsko zdravstveno skupnost. Razpravljalo je tudi predsedstvo Mestnega komite- 
ja ZKS. Dogovorili smo se, da je treba dati gradivo v široko javno razpravo, da se 
o njem odločijo uporabniki in izvajalci v skupščini zdravstvene skupnosti in bi 
verjetno šele takrat končno razpravljali. Zato danes ni tudi iz naših sredin nobenih 
pripomb glede na organiziranost. To ne pomeni,da nismo razpravljali, ampak smo 
menili, da še ni čas, da bi o tem govorili, dokler se na vseh nivojih o tem ne 
Izrečejo. 

Predsednica  Tatjana   Kosovel:   Hvala. Prosim naslednjega delegata, 
ki želi razpravljati, da prevzame besedo. Besedo ima dr. Majda Ustar, delegatka Ob- 
činske zdravstvene skupnosti Ljubijana-Vič-Rudnik. 

• r .   M t ^ d ,1       '.! n r, i .- : 
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dr.  Majda  Ustar:   Glede na diskusijo delegata iz obžine Lju- 
bljana-Šiška bi rada poved&la, da je občina Ljubljana Vifi-Rudnik tudi ena izmed mest- 
nih občin Ljubljane. Te teze zakona smo obravnavali na koordinaciji in so me poobla- 
stili, da povem - navzoč pa je tudi delegat Zbora uporabnikov - da se strinjamo s 
126. členom. Na seji je bila podobna razprava kot na Zboru izvajalcev Občinske zdrav- 
stvene skupnosti Laško. 

Rada pa bi, da ne bi bilo nesporazumov, še v imenu Slovenskega zdravniškega 
društva povedala, da imajo naziv primarij vse republike v Jugoslaviji razen v Slo- 
veniji, kjer je bil ta naziv leta 1968 ukinjen, čeprav ni bil vezan z nobenimi denar- 
nimi ali drugimi pridobitvami. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Bi morda predsednik republiškega komiteja želel kaj povedati v uvezi z dosedanjo raz- 
pnavo? 

Borut  Miklavčič;   Nimam lahke pozicije, vendar bom skušal koli- 
kor mi dopušča znanje nekaj reči o posameznih problemih. 

Vprašanje iz Pirana v zvezi z upoštevanjem dela preko polnega delovnega časa 
v pokojninsko osnovo. Tu še tečejo diskusije glede na to, da naj bibranžni sporazum, 
ki ga zdravstveni delavci bolje poznajo, dokončno uredil najbolj podrobne stvari. 
Na zadnji seji komiteja prejšnji ponedeljek smo obravnavali že 55. člen branžnega 
sporazuma in smo poiskušali stvari razčistiti. Osnova za to naj bi bil zadnji odsta- 
vek predložene 9. teze, ki govori, da delavci v zdravstveni orgnaizaciji s samouprav- 
nim splošnim aktom uredijo obveznost opravljanja dežurstva in podobno. Razprave so 
Sle v naslednji smeri. Absolutno smo odklonili sleherno možnost rešitve, da bo 
zdravnik v podaljšanem delu preko polnega delovnega časa v dežurstvu pisal 1 uro, 
delal pa pol ure. Postavili smo se na stališče, da imamo izkustveni način. Lahko 
se na primer določi na nekem travmatološkem oddelku, da je 70 % dežurne službe 
prebitega na delu in da je morda le 30 % tega časa, ko je v pripravljenosti. Moram 
reči, da smo se v razpravah na komiteju zelo pridružili rešitvi, ki jo imajo vpeljano 
zdravstveni delavci v Zdravstvenem centru Koper že od 1.7.1984. Zato me čudi vpra- 
manje iz Pirana glede na. to, da so Koprčani ta problem že rešili. 

Druga stvar, ki je bila izpostavljena, je pogoj 2 letnega dela v osnovni 
zdravstveni službi. Delegate obeh zborov bi spomnil, da smo ocenjevali to, ko smo 
začeli pripravljati spremembo zakona, kot eno od izredno pomembnih strokovnih vpra- 
šanj. In preden smo prišli s konkretnim besedilom tez, smo vprašali to skupščino, 
kaj meni in kakšno rešitev naj iščemo. Ta skupščina je, če se bom prav spomnil, 
v največjem delu podprla predlagano rešitev, pri čemer so bili nekateri delegati 
celo mnenja, da moramo usposobiti mladega zdravnika prvi dve leti v bolnišnici, na 
pediatriji, na ginekologiji, na kirurgiji, itd., da bo lahko samostojnejše in kva- 
litetnejše opravljal zdravstvene storitve, ko je sam v svoji ambulanti. Ko sem v 
uvodu o tem govoril, sem mislil predvsem na to, da bi vendarle, ko gremo s takim 
strokovnim vprašanjem pred Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije, morali imeti vsaj v tej skupščini te stvari razčiščene. Imeti bi morali 
jasno stališče, da ne bi dilemo o tako specifičnem strokovnem vprašanju prenašali 
kot dilemo te skupščine v ostala dva zbora, ki bosta o teh spremembah razpravljala. 

Mislim,-da velja isto za primarijat, saj je dr. Ustarjeva povedala, da tu nI 
posredi ne denar in ne nagrajevanje ampak, da urejamo stvari, ki so v Jugoslaviji 
in vseh drugih republikah in pokrajinah že urejene. Ob tem moram posebej pouda- 
riti, kar zadeva naziv dr. za diplomante medicine, da med slovenskimi zdravniki 
to nikdar ni bil prvi in glavni problem in je to tudi razlog, da v naši republiki 
nismo toliko aktivni, ampak se bomo najbrž pridružili večinski rešitvi v Jugosla- 
viji. Kot pa veste so v posameznih republikah na to temo zelo burne razprave, 
kar lahko spremljate tudi v sredstvih javnega obveščanja. 

Glede vprašanja tovariša Marna iz Šiške, ki pravi^da 51 ur ni v skladu z usta- 
vo, - ne bom izrekel svojega mnenja, ker je moje znanje na pravnem področju pre- 
šibko, ampak bom posredoval odgovor tistih, ki so dali soglasje na to rešitev v 
Zakonodajnopravni komisiji Skupščine SR Slovenije, v Komiteju za zakonodajo ter v 
Izvršnem svetu - ko pravijo, da ustava dopušča, da zakon o zdravstvenem varstvu kot 
leks specialis tako vprašanje lahko razreši tudi drugače, ker je v tem primeru ena- 
kovreden ureditvi, ki jo določa zakon o delovnih razmerjih. 

Mislim, da so bila to ključna vprašanja v današnji razpravi, ki so bila že pri 
pripravi besedila močno izpostavljena, zato bi nam kot predlagatelju močno olajšali 
delo, če bi vsaj o ključnih vsebinskih stvareh o katerih so danes tekle razprave, 
poizkušali poenotiti stališča v obeh zborih skupščine Zdravstvene skupnsoti Slove- 
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nije. Mislim, da sem s tem na kratko odgovoril na zastavljena vprašanja. 

Predsednica Tatjana Kosovel: Hvala lepa! Želi še kdo raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš dr. Janez Prinčić, predstavnik Univerzitetnega kli- 
ničnega centra. 

d-r .   Janez  Prinčič:   Rad bi se ustavil ob členu, ki obrav- 
nava specializacijo. Meni■se zdi izredno krivično do uporabnikov, da jih zdravijo 
mladi neizkušeni zdravniki. Vsi, ki poznamo medicino in smo jo pred leti končali, 
vemo, da je bil to pravzaprav že pred leti pogoj, ker drugače ni bilo mogoče urejati 
zdravstva v krajih, ki so oddaljeni od centrov. Vendar pa danes, pri tem številu 
zdravstvenih delavcev, kot jih imamo, menim, da je to krivično do uporabnikov, da 
se kot nujen pogoj od mladih zdravnikov, ki nimajo vsi enakih intencij, zahteva da 
gredo za dve leti v nek kraj in da potem komaj čakajo, da mine ta čas in da odide- 
jo. Tu potem ni potrebne povezanosti med zdravnikom in uporabnikom. Uporabnik se 
zaveda, da mu ta zdravnik ne bo mogel pomagati, ker ne obvlada snovi, mlademu 
zdravniku pa je vsak uporabnik odveč, ker je to zanj odvečna obremenitev. 

Strinjam se s tistimi predgovorniki, ki menijo, da bi morala biti edukacija 
zdravstvenega  delavca, ki gre na teren, predhodno še bolj poglobljena. Vemo, da no- 
bena medicinska fakulteta ne da strokovnjaka v taki smeri in v taki meri izpopol- 
njenega, da bi lahko takoj opravljal vsa opravila, ki jih medicinska znanost da- 
nes pozna, ampak da je potrebno redno poglobljeno izpopolnjevanje.  Zato je nujno, 
da se zakon spremeni. 

Samo še nekaj besed glede neprekinjenega zdravstvenega varstva. Vem, da rešitev 
z 51 urami ni najboljša, vendar je to rešitev, ki je danes edino možna. Zopet bi 
vprašal uporabnika, kako bo zadovoljen, če ga bo v bolnico sprejel zdravnik in ga 
operiral, nato pa ga bo videl šele čez'4 dni, če bo zdravnik imel proste dneve za 
dežurstvo. Kje je tukaj kontinuiteta zdravljenja, kje je tukaj etika? Govoril sem 
s kolegi, ki imajo na ta način urejeno neprekinjeno zdravstveno varstvo v bolnicah. 
Rekli so mi, da je takšen način dela zelo težak, saj mora včasih v rednem delovnem 
£asu operirati z inštrumentarko in s sestro, ker imajo vsi zdravniki proste dneve 
na podlagi opravljenih dežurstev. Poudaril bi tudi še to, da ni to edina napaka 
pri turnusnem delu, ampak zamislite si, da ste pacient in da se trikrat na dan za- 
menja lečeči zdravnik. Ali boste zadovoljni? Hvala lepa. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Hvala. Prosim želi še kdo 
razpravljati? Besedo ima Miloš Zdjelar, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Bre- 
žice, (delegat je govoril v srbskohrvatskem jeziku.) 

Miloš  Zdjelar:   Rad bi podal nekatere predloge, ki niso vklju- 
čeni v gradivo, ki ga danes obravnavamo, nanašajo pa se na zobozdravstvo. Kot vemo, 
v Sloveniji in Hrvaški ni dovoljena privatna praksa, medtem, ko v nekaterih drugih 
republikah sedaj veliko razpravljajo o tem vprašanju. V SR Srbiji predstavlja ve- 
lik problem zobozdravstvo otrok in šolske mladine. Zato so se odločili, da zapo- 
slijo zobozdravnike v vseh šolskih centrih in tako poskušajo rešiti nastali pro- 
blem. Mislim, da bi morali tudi v SR Sloveniji, kot najnaprednejši in gospodarsko 
najbolj razviti republiki to vprašanje čimprej ustrezno rešiti. To bi bilo nujno 
tudi zaradi tega, ker vemo, da ima zobovje precejšen vpliv na zdravje in razvoj 
otrok. 

Ob tem bi tudi predlagal, da bi v besedilo zakona o zdravstvenem varstvu 
vključili nekaj določb o proizvajalcih zdravil in o veledrogerijah, da ne bi pri- 
hajalo do podobnih situacij glede preskrbe z zdravili. Zato bi bilo nujno, da bi 
bile vsaj OZD, ki proizvajajo zdravila integrirane v zdravstvo in sicer ne samo 
po komercialni poti, temveč predvsem po samoupravni poti. Moram reči, da sedaj 
nimam točno izoblikovanega predloga, vendar menim, da bi te OZD ravno tako morale 
biti člani republiške skupnosti za zdravstvo. 

Sedaj pa mi dovolite še nekaj besed glede 20. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu in s tem povezanega standarda zdravstvenih storitev. Kadar razpravljamo 
o tej problematiki v posamezni občinski zdravstveni skupnosti, vedno ugotavljamo, 
da bi bilo potrebno zmanjšati pravice in dejansko nato pravice zmanjšamo. Zato 
menim, da bi bilo potrebno dati možnost občanom, da si lahko v okviru svojih 
možnosti zagotovijo višji standard, ne pa da to onemogočamo s participacijo. V 
večjih zdravstvenih centrih ali klinikah bi morali odpreti samoplačniške ambulante. 
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Predsednica  Tatjana  Kosovel:  Besedo ima dr. Bojan Lovšs, de- 
legat Občinske zdravstvene skupnosti Lenart. 

Bojan  Lovše:   Predvsem bi se rad zadržal, ob dolobči, ki govori o 
dvoletnem stažu. V petih oziroma šestih letih prakse v Lenartu sem spoznal nekaj 
novega in sicer, da je nemogoče dati uporabniku vse kar želi. Predvsem je krivično, 
da vsak dan najde drugega zdravnika v ordinaciji, saj nekemu tujcu v petih minutah 
težko zaupa problem, ki ga tare celo življenje. Zato je potrebno mlade zdravnike 
usposobiti za teren, da ne bodo s strahom sedeli v ordinaciji in čakali kaj se bo 
zgodilo, ker niso prepričani v usposobljenost praktičnega izvajanja teoretično 
pridobljenega znanja. Zato je potrebno mladega zdravnika usposobiti v obliki staža 
za kompletno delo in ne samo za delo z nožem in skalpelom, in za predpisovanje 
zdravil, ampak za delo s človekom. To pomeni, da ga je treba usposobiti za teren, 
ne pa da ga vržemo v močvirje, kjer se utaplja. Tako bo zasovražil delo in vaščane, 
ki delajo in živijo z njim, pri tem pa ne en ne drug nista kriva za to. Po petih letih 
dela, pravijo svetovni strokovnjaki s področja medicine, spoznaš in osvojiš teren. 
Poudarjam, ne posameznike, ampak kot celoto razumeti kraj, ne da veš kdaj gredo 
spat, ampak kako razmišljajo, kako ravnajo in kako ocenjujejo tvoje nasvete. 

Kot vemo je najslabša oprema tam kjer se ljudje najmanj ukvarjajo s politiko 
in zato najtežje pridejo do besede, da rabijo kaj več v ambulanti. Dve leti sem 
delal in se nisem ukvarjal s politiko, tudi danes ne mislim zapustiti zdravstva 
zaradi politike. Ampak danes se borim in vidim, da brez tega, da opozarjam, nikoli 
ne bom imel opreme in da moj varovanec ne bo imel storitev, ki bi mu jih lahko 
nudil, če bi imel malo več denarja za vsaj minimalno opremo. Samo pod pogojem, da 
imam opremo, lahko govorim o reorganizaciji zdravstva, prenosu zdravstva iz bol- 
nišnice na teren, o negi na domu, o najvišjem dosežku medicine, zdravniku družine, 
torej zdravniku, ki pozna babico in novorojenčka. Potem lahko delaš, ne kot kura- 
tivec, ki napiše repepte in se poslovi od pacienta, ampak od preventive, ki zaje- 
ma socialno, ekonomsko, epidemiološko, higiensko obravnavo. 

Da bi zdravnika obdržali na terenu, ga je treba stimulirati. Govorili smo že 
o standardih in opremi, ki jih je zakon določil. Tovariš je prej povedal, da do 
danes tega še nismo izpolnili. Ce upoštevamo, da so kadrovski problemi ravno zaradi 
zapuščanja terena neznosni, vemo, da pod temi pogoji ni možno ustvariti doktrine. 
Doktrina pa pomeni, da delajo vsi zdravniki enako, ne pa da pacient izgublja zau- 
panje v zdravnika, ker dva zdravnika zaradi različne edukacije in šole, različnih 
gest in narodnosti, govorita drugače v dobri veri, da bi naredila najbolje za svo- 
jega pacienta. Pacient torej začne dvomiti v zdravnika. 

Zadržimo torej zdravnika na terenu saj bomo s tem naredili največjo uslugo 
stabilizaciji in zdravstvu našega naroda. Zadržali ga bomo pa samo pod pogoji, da 
ga bomo stimulirali tako strokovno, materialno, kot družbenoekonomsko. Zdravnik, ki 
živi v kraju 5 let, se vključi tudi v krajevni skupnosti, v razna društva, je akti- 
ven tudi izven svojega dela in njegovo delo ni več vezano samo na ambulanto, ampak 
na življenje kraja. In ko greš domov, si človek-zdravnik, ki lahko pomagaš vsem in 
ne samo tistemu, ki je korajžen, da pride k tebi ali pa tistemu, ki ga prinesejo k 
tebi. Hvala. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Obvestiti vas moram, da smo 
dobili pismene pripombe Občinske zdravstvene skupnosti Nova Gorica in Škofja Loka 
ter tudi predlog psoriatikov Slovenije, v zvezi z oprostitvijo participacije pri 
zdravljenju psoriaze in pa uvrstitve psoriatikov v skupino, ki je oproščena parti- 
cipacije. Ker vem, da je predstavnik društva psoriatikov danes navzoč, prosim, 
da predlog obrazloži. 

M .a rija  Kolman:   Draga tovarišica predsednica, tovarišice 
delegatke, tovariši delegati. Po podatkih zdravstvenih ustanov je v Sloveniji okoli 
30 do 40 tisoč obolelih s psoriazo, to je približno toliko, kot je diabetikov. Z 
namenom, da se psoriatikom omogoči čim več strokovnih nasvetov pri zdravljenju in 
rehabilitaciji ter z namenom uveljavljanja na delovnem mestu in javnem življenju, 
je bilo v letu 1979 ustanovljeno Društvo psoriatikov SR Slovenije. V društvu so 
včlanjeni člani s področja vse Slovenije. Naša težnja pa je, da bi v okviru društva 
povezali še več obolelih za psoriazo in organizirali aktive ali celo osnovne orga- 
nizacije po vsej Sloveniji, kjer je b61nikov več kot 100. Psoriatik ima sedaj vse 
splošne pravice. Lahko se zdravi pri obratnem zdravniku, v ambulanti splošne medi- 
cine, otroškem ali šolskem dispanzerju, pri specialistu, pri dermatologu in če je 
potrebno tudi na dermatološkem oddelku oziroma na dermatološki kliniki. Poleg na- 
vedenega so bolniki oboleli za psoriazo deležni tudi klimatskega zdravljenja, ki 
pa je iz leta v leto bolj omejeno. Iz navedenega sledi, da ima v načelu psoriatik 
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Vse splošne pravice iz zdravstvenega varstva. 

Problem zdravljenja psoriatikov pa kljub temu ni zadovoljivo rešen. Zato smo 
izrazili željo, da delegate v skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije o tem pose- 
bej seznanimo in se tovarišici predsednici in vsem ostalim, ki so to omogočili v 
imenu Društva psoriatikov zahvaljujem. Gre za naslednje. Zdravljenje psoriaze je 
dolgotrajno. Bolniki porabijo izjemno veliko časa zaradi intenzivnega lokalnega 
zdravljenja doma ali v bolnišnici. Za uspešno zdravljenje pa ni dovolj le volja in 
vztrajnost. Zdravljenje zahteva določen ekonomsko socialni standard, številnim 
bolnikom denarni izdatki za participacijo pomenijo veliko obremenitev. Tako se ve- 
čina z nižjimi osebnimi dohodki ne more privoščiti sistematskega zdravljenja, pred- 
vsem pa ne klimatskega zdravljenja. Zavedamo se zaostrenih pogojev gospodarjenja 
in naporov pri uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ven- 
dar menimo, da bi morale biti obveznosti in pravice, ki iz tega izhajajo, enakomerno 
Porazdeljene. Z odpravo participacije pri zdravljenju psoriaze bi omogočili psoria- 
tlkom aktivnejše zdravljenje. Hkrati pa bi psoriazo izenačili po pravicah za zdrav- 
ljenje z nekaterimi drugimi boleznimi kot je na primer diabetes, pri katerem bolniki 
2e uživajo oprostitev participacije. 

Predlagamo in prosimo, da se naš predlog o oprostitvi participacije pri zdrav- 
ljenju psoriaze obravnava in vključi že v planske akte naslednjega srednjeročnega 
obdobja, kar pomeni, da bi že od leta 1986 naprej psoriatiki bili deležni več druž- 
bene pomoči pri zdravljenju psoriaze. S tem bi tudi dosegli, da bi ti bolniki za- 
tadi manjšega izostajanja z dela zaradi zdravljenja več prispevali k materialnim 
Pogojem, kar bi jim pri zdravljenju tudi koristilo. Hvala lepa. 

Predsednica  Tatjana  Kosovel:   Želi še kdo besedo? Prosim 
tovariš Črt Urbašek, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Velenje. 

J i r h H 
>: *. '■■  •   '  ■ ■    i; • - 

Crt  Urbašek':  Menim, da je glede;,na-vso razpravo, ki je potekala 
danes v zvezi z 2. točko dnevnega reda jasno, da predlogi vseh teh, ki so bili po- 
dani s strani predlagatelja, le niso zreli kot predlog za izdajo zakona in da mora 
na žalost predlagatelj upoštevati vse podane pripombe in ponovno pripraviti predlog 
2a izdajo zakona. 

Predsednica  Tatjana   Kosovel:   Prosim, tovariš Borut Miklavčič, 
Predsednik republiškega komiteja. 

Borut  Miklavčič:  Moram reči, da sem se take razprave bal, saj 
so tri ključna vsebinska vprašanja ostala odprta. Nekateri delegati so rešitve gle- 
đe primarijata zavrnili, drugi so jih podprli. Delegati so razpravljali o tem, da 
3e potrebno dvoletno obveznost v 126. členu črtati, nekateri pa so podprli sedanjo 
Rešitev. In vse te pripombe kot pravi tovarišica Kosovelova, ste dali predlagatelju, 
^a naj da odgovor nanje in naj pride v naslednji fazi z osnutkom zakona. Moja prošnja 
Je, da se o teh dveh vsebinskih vprašanjih pred razpravo v ostalih zborih republiške 
skupščine, vendarle skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije opredeli. Dosedanjo 
Razpravo sem razumel tako, da smo imeli kljub vsemu večinsko podporo za usmeritve, 
^i so predlagane v tezah. 

Tretje vsebinsko vprašanje je dežurstvo. Razpravo sem razumel tako, da je dala 
skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije podporo v smeri, da je dežurstvo tista 
0blika dela, ki je potrebna in je zato tako opredelitev potrebno vnesti v sedaj 
j'eljavni zakon. Moram pa povedati, da bomo morali ta tekst verjetno še spreminjati, 
^er so pravna mnenja o nakazanih rešitvah zelo različna. Hvala lepa. 

v   Predsednica  Tatjana   Kosovel:   Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
?8 ne želi nihče več razpravljati, mi dovolite, da preden zaključim razpravo, tudi 
Sama opozorim na nekatere probleme. 

Prvi se nanaša na organiziranost zdravstvenih skupnosti. Nekateri razpravljale! 
So opozorili, da smo že dalj časa nezadovoljni, ali recimo, ne tako zadovoljni, kot 
^i morali biti, s sedanjo organiziranostjo. Problem organiziranosti interesnih 
^upnosti je bil posebno poudarjen v razpravi v Centralnem komiteju Zveze komunistov 
slovenije ob ocenjevanju delovanja delegatskega sistema. Zato moramo v vseh skupno- 
stih proučiti svojo organiziranost, oceniti njene dobre in slabe strani in se dokončno 
Odločiti, kako organizirani bomo lahko zagotovili vsebino svobodne menjave dela. V 
^ecembru bodo republiška skupščina in vse interesne skupnsoti, ki tvorijo skupščin- 
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ski sistem, razpravljale o analizi uresničevanja svobodne menjave dela. Ponovno se 
srečujemo v analizi z; vprašanjem, ne samo kako vsebinsko uresničevati svobodno menjavo 
dela, ampak tudi kako moramo biti za to organizirani. Zato bi morali razprave, ki smo 
jih spodbudili z oceno organiziranosti, izpeljati v vseh sredinah in pripraviti de- 
legate za razpravo tudi v republiški skupščini. Na seji naše skupščine v decembru 
bi nato lahko oblikovali določnejša stališča in poskušali dodelati tak sistem 
organiziranosti, ki bi nam najbolj ustrezal, da lahko opravimo naloge, ki jih imamo. 
V materialu, ki je v razpravi, je ocena, da sedanje stanje ni zadovoljivo. Gotovo 
Pa so med območji razlike, kar je v veliki meri odvisno od tega, kje je medobčinska 
skupnost, kaj lahko razrešuje in.! ali je dovolj velika. 

V razpravi je treba enakovredno obravnavati obe možnosti in se opredeljevati 
glede na svoje izkušnje. Glede na vsa odprta vprašanja ni bilo možno že zdaj izo- 
blikovati predloga in ga vključiti v zakon. Po drugi strani pa je dosedanje bese- 
dilo v zakonu, ki se nanaša na medobčinsko zdravstveno skupnost, dovolj prožno in 
bomo morda ugotovili, da nam besedilo zakona sploh ni treba spreminjati. 

Strinjam se s tovarišem predsednikom, da so v zakonu še najmanj tri vprašanja, 
za katera se moramo zediniti. To so 126. člen, vprašanje dežurstva in vprašanje 
Primariata. Menim, da ne moremo ravnati tako, kot se običajno v skupščinah, da se 
Vsi predlogi, pa čeprav diametralno nasprotml, posredujejo predlagatelju, ta pa jih 
naj upošteva v nadaljnjem postopku. Prav gotovo bomo vse, kar ste povedali in kar 
ste predlagali, posredovali predlagatelju in tako bomo tudi morali oblikovati naš 
sklep. Glede navedenih treh vprašanj pa pričakuje republiška skupščina oziroma 
njeni zbori, da smo bolj dorečeni. Razprava okoli razčiščevanja teh vprašanj se je 
Nekoliko zavlekla in je zato obravnava v republiški skupščini preložena za en mesec, 
^endar je republiška skupščina oziroma njeno predsedstvo zadovoljno, da je naša 
Razprava toliko prej, saj je pomembna opredelitev v tem zboru, ker bo lahko vplivala 
na stališča ostalih treh zborov. 

Tudi predlagatelju lahko pomagamo pri obrazložitvi razlogov za tako zakonsko 
Ureditev teh vprašanj. Zato menim, da bi bilo dobro, da bi naša skupščina naredila 
^orak naprej od običajnih razprav in sklepov, ki sledijo skupščinskim razpravam, in 
^a bi do teh treh predlogov zavzeli stališče. 

Predlagam, da podpremo tezo, ki ureja pogoje pred nastopom specializacije. 
Gleđe na prve razprave, ki so bile v naših organih, so se odločitve nagibale k 
temu, da naj ostane zakonsko določilo, takšno kot je. Vendar so nadaljne razprave 
Pokazale, da je bistvo problema v tem, kako bomo s kadrovskimi plani zagotovili 
izvajanje zdravstvenega varstva na vseh ravneh. Kot uporabniki želimo in zahtevamo 
Ustrezno strokovno usposobljenost zdravnika v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki se 
"tora začeti v fazi izobraževanja, nadaljevati v času pripravništva in usposobitve 
2a delo in poglabljati z nadaljnjim izpopolnjevanjem in izobraževanjem. To so po- 
udarili tudi zdravstveni delavci na svojem letnem srečanju. 

Ali menite, da bi naša skupščina zahtevala od predlagatelja ponovno proučitev 
tega vprašanja ali lahko zavzame stališče? Imamo mnenja nekaterih delegacij, neka- 
teri delegati pripomb niste imeli. Treba je oceniti, ali so vas delegati, ki so 
imeli pripombe, prepričali. Če pa vas niso prepričali, moramo njihova mnenja posre- 
dovati predlagatelju. Kot skupščinski zbor pa povemo, da večina podpira teze, kot 
so oblikovane v predlogu za izdajo zakona. Predlagam, da stopnjo soglasnosti ugoto- 
vimo z dvigom roke. 

Glasujemo skupaj, ker smo skupščinski zbor. Prosim,kdor' ima pooblastilo, da 
Glasuje za predloženo tezo o specializaciji, to je, da ni več obvezne dvoletne prakse 
v osnovni zdravstveni službi pred nastopom specializacije. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko 1 (Večina delegatov dvigne roko.) Kdo je 
Proti? (9 delegatov.) Kdo se je vzdržal? (10 delegatov.] 

Ugotavljam, da smo to tezo podprli. Vse pripombe občinskih zdravstvenih skup- 
nosti pa bodo posredovane predlagatelju. 

Prosim za odločitev glede dežurstva. Roko naj dvigne tisti, ki ni za tako 
Ureditev, da je dežurstvo delo preko polnega delovnega časa in da je to delo omejeno 
* 51 urami ter za vsa ostala s tem povezana vprašanja, o katerih nismo razpravljali, 
^eprav so zelo pomembna! 

Kdo je torej proti? (2 delegata.) Kdo se je vzdržal? (1 delegat.) 
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In sedaj prosim še za opredelitev, kdo je proti, da se podeljuje naziv pri- 
mari j? (Nihče.) 

S tem smo sprejeli določena stališča In naredili korak naprej tudi v naši 
skupščini. Temu dajem precejšen poudarek. Morda me ne razumete prav, tovarlšlce 
in tovariši delegati, vendar ko sedimo tako v zborih skupščin in gre za pomembne 
zadeve, se npr. pojavita dva delegata z bistveno nasprotnimi stališči, do njih pa 
zbori ne zavzamejo stališča. Vse pripombe prejme predlagatelj in naj se ponovno 
sam znajde. Tako so nato v osnutku približno enake rešitve in na koncu, ko je že 
oblikovan predlog, pa imamo največ pripomb v obliki amandmajev, zaradi česar se 
sprejem aktov navadno podaljša. 

Tudi ml se bomo morali v primerih, ko so mnenja različna, dogovoriti in spora- 
zumeti ter ne odhajati z občutkom poraza, če naše stališče ali predlog ni sprejet. 
Glede današnjega gradiva je treba predlagatelja pohvaliti, ker nam je ponudil tudi 
Ze teze. Delegati se tako lažje odločajo in je tako pri obravnavi osnutka zakona 
manj problemov. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če nI razpravijalcev, predlagam naslednji 
sklep: 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na 12. seji obravnavala in spre- 
jela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
Varstvu s tezami za osnutek zakona. Pripombe, Izrečene na seji, bo strokovna služba 
sporočila predlagatelju, da jih upošteva pri pripravi besedila osnutka zakona. 

Se strinjate s takim predlogom sklepa? (Da.) Želi kdo razpravljati o njem? 
(Ne.) Če ne, prosim, da dvignejo roko tisti delegati, ki se s takim sklepom strinja- 
jo. (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala! 

Ugotavljam, da smo sprejeli predlagani sklep. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori Skupščine 
SR Slovenije opravljen. 
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VSEBINA 

Zbor     združenega     dela 

38.   seja  -  26.   septembra  1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacija pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije   1 

Govornika ; 

Vinko Žebovec    2 
Milivoj Samar .........,,..,..,,...,   3 

2. Določitev dnevnega reda    4 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 37. seje zbora   4 

2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-199o    5 
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Peter Suvorov '.'.' V.',..''.'','.''. V'.  22 
Milivoj Samar .............','...''.. •'....'......  2 4 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja  25 

Govornik ; 

Kristina Kobal   25 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu  26 
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Vili Bregar  .  27 
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5. Osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji . . . .  2 7 

6, Predlog za Izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj 
in osnov davkov za leto 1985 z osnutkorn zakona   28 

Govornik ; 

Štefan Slaviček   28 

7. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1984 in osnutek odloka o spremembi 
odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino   28 
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8. Osnutek zakona o posebnih pogojih za  opravljanje zunanjetrgo- 
vinskega prometa v carinskih conah   36 

9. Predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področ- 
ju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFR Jugoslaviji   36 
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Dora  Rihar       36 
Slavica Kosi-Turk .. ...■..".■.;...■.■,.....  37 

lo. Predlog družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega 
financiranja mednarodnih športnih prireditev, ki se organizira- 
jo, v Jugoslaviji  38 

Govornik : 

dr. Tine  Zorič   38 
Metka Roksandič   41 

11. Volitve in imenovanja  4 2 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov predsed- 
nika Republiškega komiteja za energetiko  42 

- predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca SR 
Slovenije   42 

12. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 in 
osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od ca- 
rin in drugih uvoznih davščin, ki se V letu 1984 odstopijo Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino   42 

Govornik ; 

Ladislav Rutar   4 2 

13. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov   43 

Govornika ; 

Milivo j Samar   4 3 
Milan Kneževič   .  4 4 
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39. seja - lo. oktobra 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije  47 

Govornik : 

Frani Lavriha   4 7 

2. Določitev dnevnega reda  48 

Dnevni red; 

1. Osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja 
in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o... 49 

Govorniki ; 

Jordan Blaževič   5° 
Marjana Bizjak ......... t .;'.'.'.■..';  ...  51 
Marko Valentinčič' .. ;,. V V V','.' V V V V .'. V'.'. V V V V .''. V'.. •''.'. V V V .'.' V . V '•.'. V • • • • 52 
Marija Fugina .... .VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'iVVVVVVVVVVVVV'.V't .. 52 
Jurij Premelč . .'. .. .. V . ■.".". V .". V V.'. .". V.'. V. . V V V .'.. '.".".'V.  52 

2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbene'ga plana SR 
Slovenije za obdobje 19B6-199o   54 

Govornik ; 

Jordan Blaževič   55 

3. Osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen   55 

Govorniki: 

Vlado Kajba   56 
Rado Bohinc . .. ., . ........ .  5' 
Marjan Kobav .....'.'. .....'»' '♦''»''." • '•.. V '•''»' V'»''»'  58 
Ivanka Plankar ...... .. , V V •.....».' V'.. V V ........... •  58 
Vika Logar '.'. ...'... ..'.'..'.'..'.'  
Anton Simonič  59 
Jože Holešek .. ..............'.' V'.' V .. V •  °0 

Valter Horvat ............... V V . V .V."  

59 
59 
6o 
6o 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju 
sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela   61 

Govorniki : 

Stanko Kaube   ' 
Ma r i j a Tr e t j a k ..........'»' V V .' V V V V»V V.'. V V V ... V • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ra j ko Dežman ...'.''.. V .'.''.''.'..' V V V V V V V V V . • V V '• • • • •' • • • • • ♦ • • • • • • • •»• • • • 
Marjan Kobav .'. .. V '•••'• V'••'•'• V V »'•'» V »♦••••••••••••••••••••• ••^ ••, _• 

62 
63 
64 

64 
Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper je- 
manje talcev    

Poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka v SFR Jugoslaviji   64 

Govorniki : 

Francka Herga   ^ 
Milan Štruc   bl 
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Jože Turnšek   68 
Bo jan Šef man ...,..,.; ...,,'»'',',',',','',,,.,'; ..','','.,......','.,','...','.,. ,. 68 
Jordan Blaževifi" .;. ■.",■ V'. V.. V V'.,","."."."."."..".".."........ ..■.'. ,V . '.".'VVVVV . . 69 

7. Pobude, predlogi In vprašanja delegatov  69 

8. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sistemu družbene 
kontrole cen  7o 

Govornik : 

Miran Potrč   7o 

9. Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za pripravo srednjeroč- 
nega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-199o   71 

Govornik : 

Jurij Drnovšek   72 

lo. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organi- 
zacije združenega dela   76 

Govornik ; 

Miran Potrč  76 

4o. seja - 24. oktobra 1984 

Pred dnevnim redom; 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije   78 

Govornik ; 

Ludvik Jerman • • 79 

2. Določitev dnevnega reda  81 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 38. in 39. seje zbora   81 

2. Nadaljevanje obravnave osnutka odloka o temeljnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugo- 
slavije za obdobje 1986-199o   81 

3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1986 do 2oQO   82 

Govorniki ; 

Milivoj Samar   82 
Edvard Valentinčič  84 
Jože Skornšek ,"   84 
Ivan Kastrevc , .','  85 
Janko Maček  86 
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Bruno Žnideršifi   87 
Miro Jelenkovič ... ,,.,, ; ,,,,, v;,.,,,..........,,,..,,,. 87 

Obravnava gradiva "Temelji politike normalizacije zunanje lik" 
vidnosti 1985-199Q"   88 

Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave  , 88 

Govorniki : 

Ivana Križnik  89 
Janko Maček  91 
Viktor Švab  91 
Fran j a Gašper' ...........,.."..... ;,.......  92 
Anton Savšek . . "»'."«"•"«•'. . . '•'. '•' '«"«"•"♦"••"•"••«  93 
Spominka Kramberger . ......,','',',,, V,".',...  93 
Miran Spruk  .....,,,..  95 
Ivan Vukman ,.......,,; V V',',, V ,.",'.....  96 
Boris Macarol ..............,.,,,.  96 
Miro Jelenkovič , ....■.."....,...,,,,,.,..  97 

Nadaljevanje razprave o osnutku odloka o temeljnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Ju- 
goslavije za obdobje 1986-1990   98 

Govornik; 

Miran Potrč   98 

7. Nadaljevanje razprave o osnutku dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1986 dp 2ooo    99 

Govornik; 

haran Potrč   99 

8. Nadaljevanje razprave o gradivu "Temelji politike normalizaci- 
je zunanje likvidnosti 1985-1990"   loo 

Govornik ; 

Miran Potrč   loo 

9. Poročilo o stanju varnosti V Železniškem prometu- na-območju 
SR Slovenije   lol 

Govorniki   ; 

Peter Toš     lol 
Janez Pinterič   lo4 
Slavko Zalokar  lo4 
Ivanka Cetina •  lo5 
Bojan Trkaj  1Q7 
Bogdan Fon  loS 
Boris Macarol  V .,  lo9 

10. Predlog zakona o graditvi objektov   llo 

Govornika   ; 

Saša  Skulj       Ho 
Marija Bošnik     113 

11. Predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter ure- 
janju pokopališč   113 

Govornika : 

Jože Kavčič   113 
Ivan Vukman  H4 
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12.   Osnutek  zakona  o  javnem obveščanju       114 

Govornika   : 
Marko Čavlovič   115 
Helena Križnik  V,,',;,,,, , ...,,.. 116 

13. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni 
inšpekciji   116 

14. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona   116 

Govorniki : 

Rudi Šepič   117 
Ilija Bregar ..','..........;.,,,.,.,..,,...  119 
Franc Zakra j šek ...........','','...'.',,,.,,...,.  12o 

15. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združeva- 
nju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije  ,  12o 

16. Soglasje k aktom visokošolskih organizacij, in sicer k statutu 
Višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, k statutu Višje po- 
morske šole v Piranu in k spremembi imena Visoke tehniške šole 
v Mariboru  ,  121 

17. Volitve in imenovanja  121 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose in o razrešitvi 
člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje   121 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Narod- 
ne banke Slovenije  121 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru.. 122 

18. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov  122 

Govornik : 

Jože Kavčič   122 

19. Nadaljevanje razprave o poročilu o stanju varnosti v železniš- 
kem prometu na območju SR Slovenije  123 

Govornik ; 

Boris Macarol   123 

2o. Nadaljevanje razprave o uresničevanju družbene preobrazbe dr- 
žavne uprave  124 

Govorniki ; 

Bojan Boštjančič   124 
Helena Križnik  125 
Boris Macarol  ............'.. . .. ........... . .. ...... ..... 125 
Ulja Bregar ....... ........ ............. ......... ............ ... 126 

21. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o graditvi objektov ... 126 

Govornik : 

Saša Skulj   126 

22. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o javnem obveščanju .... 127 
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Zbor  občin 

38. seja - 26, septembra 1984 

Pred dnevnim redom; 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije   129 

Govornika   j 

Ugo  Fonda       13o 
Stane Kotnik  131 

2 . Določitev dnevnega reda ,  132 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 37. seje zbora ,  133 

2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-199o  133 

Govorniki ; 

Bojan Praznik   133 
Slavica Žemljic .   137 
Marjan Kovač  139 
Ivan Blažič  14o 
Albin Levičnik  141 
Milka Pogačar ........,.....,..,...  .. . . . .. .... 141 
Peter Jančan . .. .. . ... .. .''.'','... . ..... ......  . . ........... 142 
Jo š t Ba j ž e 1 j ............•.; V V . V .'.' V V ..'.'. V .'.'.'.'....... . . V'.. . V ...... 142 
Zofija Češnovar; ..' ,",".'■'.'■."•♦'.".".'■......... ............ 144 
Živko Rus  . V  145 
Alojz Petek  147 
Anka Tominšek  147 
Ugo Fonda  148 
Gorazd Maze j '."  149 
Branko Pire  15Q 

Jože Elersič  15Q 
Edo Zorko  153 
Marko Gliha  154 
Milena Borovac  155 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja   155 

Govornik : 

Jernej Vrhunec  15 5 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu   156 

Govor n. iki ; 

Jernej Vrhunec  156 
Gorazd Maze j  157 
Anka Tominšek   159 
Ivan Blažič ,. .  16o 
dr. Miha Ribarič   16o 
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Predlog za.izdajo zakona o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona   161 

Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1984 in osnutek odloka o spremembi 
odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino  161 

Govornika ; 

Marjan Markovič   162 
Anka Tominšek  164 

Predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike na pod- 
ročju zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFR Jugoslaviji ... 165 

Govorniki   : 

Peter  Toš     165 
Jošt Bajželj ..,.,....,  166 
Ugo Fonda ....','..........;',',',';' v ; v,;, v ,;..; .......... v ;.,; ;...... 168 
željko Cigler .............,... V ,  168 
Andrija Vlahovič  169 

Predlog družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega 
financiranja mednarodnih športnih prireditev, ki se organizira- 
jo v Jugoslaviji  172 

Govornik ; 

Jože Miklavc  172 

9. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije za ZV. trimesečje  175 

10. Volitve in imenovanja  176 

■p predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega 
odbora Prešernovega sklada   176 

- predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slo- 
venije v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji.. 176 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju članov Loterijskega 
sveta loterije Slovenije   177 

- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru.... 177 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju... 177 

- predlog odloka-o razrešitvi namestnika javnega tožilca SR 
Slovenije   177 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja SR Slovenije  177 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiške- 
ga komiteja za borce in vojaške invalide   178 

- predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca SR 
Slovenije   178 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov pred'- 
sednika Republiškega komiteja za energetiko   176 

.T predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za fi- 
nance Zbora občin Skupščine SR Slovenije   178 

11. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 in 
osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od ca- 
rin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino   178 
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Govornik   : 

Marjan Markovič     179 

12.   Pobude,   predlogi  in vprašanja  delegatov  179 

Govorniki   : 

Viktor Žakelj   179 
Henrik Marko  180 
Cvetka Selšek ,'. .....,..",".',',".',".". ■.,,. V .... V.............',"  18Q 

39. seja - lo. oktobra 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije   183 

Govornik : 

Pavle Tolar  184 

2. Določitev dnevnega reda ,.  18 5 

Dnevni redi 

Osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega raz- 
voja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986^- 
19 90   186 

Govorniki : 

Kamilo Lasič   186 
Franc Bobič  187 
Branko Pintar ........V.....V V ......,....,..................... 188 

Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986^1990  189 

Govornik ; 

Lojze Donža   19o 

Osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen   19Q 

Govorniki ; 

Lojze Donža   191 
Milan Kores   192 
Frančiška Štiglic ............,,..,,.,  193 

Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper 
jemanje talcev  194 

Poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih os- 
novah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobiva-- 
nju in delitvi dohodka v SFR Jugoslaviji   194 

Govornika   ; 

Peter  Toš       194 
Kamilo  Lasič    19 7 
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Pobude,   predlogi   in  vprašanja  delegatov       198 

Govorniki; 
Janko Vujica   198 
Karel Kokotec ...... ....,...•..■■.■...■...,.....'........ ........... . 198 
Andre j Šma uc .. V V ..','.','.'. V . . .'. .','.','.'','',' V .',''.'.','. .... . . . . . . . . . . . ..... 199 
Lo j ze .Donža ........','.',', ..'.'.'.' V'»' V'«''»', V'«'  2oo 

Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sistemu družbene kon^- 
tole cen   2oo 

Govornik : 

Milan Koren   2oo 

•8. Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za pripravo srednje'- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-199o .... 2ol 

Govornik : 

Karel Kokotec   2ol 

4o. seja - 24. oktobra 1984 

Pred dnevnim redom; 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije   2o6 

Govornik; 

Mirko Lindi5  2Q7 

2. Določitev dnevnega reda   2o8 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 38. in 39. seje zbora  ••••• 2Q9 

2. Nadaljevanje obravnave osnutka odloka o temeljnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Ju- 
goslavije za obdobje 1986-T199O ' •••• 2o9 

Govornik : 

Uroš Gulič   2lQ 

3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
19 86-2ooo  • • ' 211 

Govorniki; 

Adrian Kotnik   2^ 
Peter Šubic  "« 
uroš Gulič ......;........;■.;;;;....;;....  2" 

4. Obravnava gradiva "Temelji politike normalizacije zunanje 
likvidnosti 1985-199o"   214 

Govorniki 

Ada  Gorjup     214 
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Endi Žokal j   217 
Uroš Gulič .. .  218 
Adrian Kotnik '  ....................... .....■.•.■.■....■.,... 218 
Ivo Klemenčič .'................ 218 
Peter Hedžet  219 
Tone Šeliga  219 
Grozdan Šinigoj     22o 
Gustav Guze j  22o 
Ivan Gole   22o 
Ada Gorjup  221 
Angelca Vrbnjak  221 
Cvetka Selšek   222 
Andrej Bratož   223 
Vili Veršaj  226 

5. Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave   226 

Govorniki   : 

Tanja   Tuš    ,  227 
Eva, Kovic   ............................  228 
Anton Ipavic'' V . : . . ... V V V .','',' V V V V V V V V V V V V V . V V . .. ................. 228 
Adrian Kotnik' .. . V .... .','',' V .'',' V V',''. V','.,. ... . .. .. .... .. ;.■...  2 3o 
Jožica Kolarič ...........,..,..,;■..,..;  232 
Ana Mitrovič .......... V .,',',.., V ...,.,....  232 
Milena Remškar'', ;' v v : V V ; V V ; . V V V'.'. V'.' V ..'.' V...'.'........'.'.. V ........ 233 
Janja Domitrovič ............... '.''♦".'V.'."•"«'»"»'."  234 
Peter Hedžet  235 
Gro zdan Šinigo j ............' •'.'.'. V V'. V V .'......................... 237 
Dezider Koleno.............'..'...".'....."."........... '• ......... ... 239 
Štefan Ščap  . ....'»'.'; . V . V .'. V V ....'.'. ..  239 
Jo ž e ž n id ar ...............'.' V.'...'. V .............. V  2 4 o 
Milena Mirkovič  241 
To n e Šeliga ..... V . V .'.''.'.. ..'.'.' V ..'.. .'.'. . . •... .... ... .'»'........... 241 
Jernej 'Vrhunec '.'. ....... V '♦'.'.''.'................ .......... 243 
uroš Gane ;•;•;■;;•;... 245 

6. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju varč- 
nosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije   246 

Govorniki : 

Julka Žibert   246 
Peter Šubic  249 
Bogomir Baraga ','. ..... ... V'.'.'.'.'.'VV'»". •'. ■."• '♦' • •  249 
Adrian Kotnik .. V . . .. .... .',' V V .'.' V .. ...  251 
Slavko Zalokar ..............'.  251 
Slavko Marinič  253 
Uroš Gulič    254 
Julka Žibert  254 

7. Predlog zakona o graditvi objektov   257 

Govorniki : 

Henrik Marko   257 
Franc Gornjak   259 
Janja Domitrovič ...........'. ; ..,...,.....  26o 
Saša Skul j  . .' V V . .''. V .'.' V',' V V V ..'.' V . V'.'.' • • . '•''. . . V . .. V V . . . 2 6o 
dr . Miha Ribar ič ............. V ..'.','  ....... V ... 26 o 

8. Predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o ure- 
janju pokopališč  • • 261 

Govornik : 

Tone Poljšak   261 

9. Osnutek zakona o javnem obveščanju   262 
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Govorniki : 

Darinka Jereb ; ,  26 2 
Mi 1 ena Reroška r "........''.'.'',' v • V','','','',',',',',',' v , ;','..,....... ;• v ■; v ;, ; ,... 263 
Tomaž Kšela , . ..■..■..'.V. V VVVVVVV.'VVVVVV. ..■■.. V ..•.. .V .■.■,, VV ,•,'■.■■. , , . 264 
Jan j a Domitro vič ......,..;,;;;'',';,,,,,,.,,...........,......... 265 
Uroš Gulič  . . . . . . .  265 
Slobodan Rakočevič ........,..,,,.....  265 

10. Nadaljevanje razprave o poročilu Izvršnega sveta o stanju var- 
nosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije  267 

Govornik ; 

Bogomir Baraga   268 

11. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o graditvi objektov ... 268 

Govornik ; 

Henrik .Marko     268 

12. Nadaljevanje razprave o  uresničevanju družbene preobrazbe 
državne uprave  269 

Govorniki   ; 

Tone Šeliga  269 
Adrian Kotnik ..............;,,;,,,..,..  27o 
Kristina Kobal  .......;;., ...V,.,  27Q 

13. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitar- 
ni inšpekcij i   271 

Govorniki ; 

Marjeta Macarol-Hiti   271 
Ciril Pelicon  271 
Endi Žokalj ........;...  272 
Davorin Škarabot . .•VVVVVVVVVV;".,;',.'VVV'. .■.,;...................... 272 
Adrian Ko tnik .........., V V V V V V.'. V V. V.................... .,.... 272 

14. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona   273 

Govorniki : 

Ada Gorjup   273 
Uroš Gulič  273 
Metka Oderlap ..............  273 

15. Soglasje k aktom visokšolskih organizacij: k statutu Višje teh- 
niške varnostne šole v Ljubljani, k statutu Višje pomorske šole 
v Piranu in k spremembi imena Visoke tehniške šole v Mariboru.. 274 

Govornik : 

Peter Hedžet   274 

16. Volitve in imenovanja   275 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru.. 275 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Naroda 
. ne banke Slovenije   275 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose in o razrešitvi 
člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje   276 

17. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov  276 
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Govorniki ; 

Peter Marn  276 
Jernej Vrhunec' ......... . .,.. .',';",, ,, ,','',',.','. .. ,.. ... .. ., .,..,.... 277 
Tomaž .Kšela . ............. l'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'i'VV'.'VVVV'.'..."..'.. .. 279 
Ciril Pelicon . V .... .... .. V','. .'. ; . . ; . .; V . ... ... . ... ; .. ; . ......... 279 
Julka Žibert . .  ... .. ... .., ,...; .... ... ..  279 

Družbenopolitični     zbor 

37.   seja  -  26.   septembra  1984 

Pred  dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov  .. •   28o 

Govornik   : 

Stane Kotnik   28o 

2. Določitev dnevnega reda  281 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 35. in 36. seje zbora   282 

2. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopoli*- 
tičnih organizacij   282 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja  ...•...■ 282 

Govornik ; 

Kristina Kobal   282 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu  283 

Govorniki : 

Kristina Kobal   28 3 
Marjan Kotar   284 
Valerija Škerbec .... . .. . .'.'... .. . V ....'.'.'.'.'....  285 

5. Predlog smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986- 
199o       286 

Govorniki   : 

Viktor Žakelj   287 
Igor Križman  291 
Štefan Korošec ......'."..'.'.'.'.''.'.'.' V .'.".........  294 
Francka Herga  V V V .'',' V'.'. V V,. V V.  296 
dr. Anton Vr atuša ........,..',,,...",, V ,  29 7 
Rudi Čačinovič  298 

6. Osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvo- 
ia in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986- 
199o   299 



- 382 - 

Govornika : 

Miran Potrč  29 9 
Rudi čačinovič' ','; ,,....;,; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;. ■,,;,...,.; ; ,■,,,,, ■  303 

7. Volitve in imenovanja   3Q3 

- predlog odloka o imenovanju namestnika  javnega tožilca 
SR Slovenije  3o3 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika Repub-r 
liškega komiteja za energetiko   3o4 

8. Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za družbeni plan SR 
Slovenije za obdobje 1986-199o   3Q4 

Govorniki : 

Igor Krizman  3o4 
Rudi Čačinovič  .....'......  3o5 
Milislav Jankovič ......,v,.;;;;;.;;,;.;,....................,.. 306 
Silva Jereb ,;,;'.;','; v ; ;.;.; ; ;  306 

38. seja - 24. oktobra 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov  3o6 

2. Določitev dnevnega reda  3o8 

Dnevni red; 

1. Odobritev zapisnika 37. seje zbora   3o9 

2. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopoli'- 
tičnih organizacij   3Q9 

3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2ooo   3o9 

Govornika ; 

Viktor Žakelj   31o 
Jože Sintič  311 

4. Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o ... 312 

Govorniki : 

dr. Jože Kunič   312 
Dino Pucer  314 
Rudi Čačinovič ...... ...','. V'.'■.','','. V','.',' V.'V.'V'  315 
Štefan Korošec ...........'..',' V .',',.','','.. ."•,...  316 
I gor Kri žraan .........',''.'.','','',' V'. V V V',',',''.'.. V........................ 317 
Milislav Jankovič .......;..'.; ,■.'.'..,,',  318 
Lado Kocijan  .....'.........  318 
Miran Potrč  319 
Ciril Zlobec  ........■.•.,■..;..;,..  322 
Vinko Haf ner ...................,,..............',"."  ....... 324 
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Osnutek pdloka p temeljnih smernicah družbenoekonomskega raz- 
voja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 
1986-199o . . .  325 

Govornik : 

Igor Križman    325 

6. Osnutek zakona o  javnem obveščanju    325 

Govorniki   : 

Ivanka Vrhovčak  326 
Silva Jereb  327 
vika Potočnik"..;........;.;;;v;.;.................;............ 328 
Marjan Šiftar ■..■.■.■....•■... ...•.••..■.■;,■.■■,.;■............  329 

7. Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave   331 

Govorniki ; 

Kristina Kobal  331 
Vinko Kovačič ............. •V.V." V V V V V V V V t V  331 
Ladg Koci jan .. V V V V ;v. .V. V .V.V.V.V. V V .'.V. V . V .. ..'.'.','. .'......■  332 
Mar j an Ko ta r '..... V ; ..;.'....'.' V V'.' V V'.'.' V'..' V.'.''.'.  333 

8. Nadaljevanje razprave o psnutku pdlpka P temeljnih smernicah 
družbenoekonpmskega razvoja in pkvirih ekonomske politike Ju^- 
gpslavije za obdobje 1986-199o   334 

Govornik ; 

Igor Krizman  -  334 

9. Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogo- 
vorov družbenopolitičnih skupnosti kot pblik uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji   335 

Govornika; 

dr. Miha Ribarič  335 
Milan Gaspari  ......•.".......... • • 336 

10. Volitve in imenovanja  '..  337 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru... 337 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Narodne 
. banke Slovenije   337 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za mednarodne odnose in o razrešitvi člana 
Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje   337 

11. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o javnem obveščanju   338 

Govornik : 

Silva Jereb   338 



-   384  - 

Skupno     zasedanje 

Zbora   združenega  dela   in  Zbipra  občin 

Zasedanje -  lo.   oktobra  1984 

Dnevni   red; 

1. Obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugpslavije ob obravnavi temeljnih 
vprašanj za določitev politike družbenoekonomskega razvpja 
Jugoslavije za leto 1985 in o nekaterih temeljnih vprašanjih 
v zvezi z obravnavo osnutka odloka o temeljnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike 
Jugoslavije za obdobje 1986^199o  . . . 34o 

Govornik ; 

Miran Potrč  34o 

Uvodna beseda k predlogu smernic za pripravo srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije Zć» obdobje 1986-199o  349 

Govornik ; 

Milivoj Samar  349 

Uvodna beseda k osnutku zakona o sistemu družbene kontrole 
cen 351 

Govornik   ; 

Moj z Klemenčič   351 

Skupščina 

Zdravstvene skupnosti Slpvenije 

12. seja - 25. oktobra 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Navzočnost delegatov   354 

2 . Določitev dnevnega reda  i. •. • •  354 

Dnevni red; 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu s tezami z^ osnutek zakona  354 

Govorn.iki ; 

Borut Miklavčič   355 

Milica Maslo ...;..........  .  357 
Janez Narad  ......■..,■.■.■.......'........  358 
dr. Majda Ustar  358 
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Joze Kink  358 
dr. Stane Marri  . . ..  . . .. . . . . . 359 
Ivan Malešič ..,,......  359 
Zdravko Črv  ..  36o 
dr. Niko Borič  36o 
dr. Valter Keršic  :  36Q 
dr. Majda Ustar  361 
Borut Miklavčič  361 
dr. Janez Prinčifi  362 
Miloš Zdjelar  362 
Bojan Lovše  363 
Marija Kolraan .... .,",........'..............  363 
Črt Urbašek  364 
Borut Miklavčič  364 
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