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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

24. seja 

(3. februar 1988) 

Sejo je vodil Valentin Dvojmoč, predsednik zbora. 
Seja se je pričela ob 9.05 uri. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovarišice in tovariši 
delegati, vsem prav lep pozdrav! 

Pričenjam 24. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo 
sklical na podlagi 98. člena poslovnika. V smislu 12. člena 
moramo najprej izvoliti predsednika in člane Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki bo pregledala 
pooblastila in sestavila poročilo. 

Predlagam naslednje delegate za komisijo: za predsed- 
nika Franca Bašarja, za člana Marijo Gerenčer in Branka Oblaka. 
Ali ste delegati navzoči? (So navzoči.) Želi morda o tem predlogu 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za? (118 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Vzdržani? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Komisija za verifikacijo izvoljena z 
večino glasov. Prosim predsednika in člana komisije, da greste 
takoj v avlo pred dvorano, pregledate pooblastila in sestavite 
poročilo za zbor. 

Dovolite mi, da dam najprej nekaj obvestil. 
Za današnjo sejo so k posameznim točkam dnevnega reda 

vabljeni predstavniki Izvršnega sveta. Republiškega sveta Zveze 
sindikatov. Gospodarske zbornice Slovenije, samoupravnih interes- 
nih skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. 
Zveze društev civilnih invalidov vojne. Zavoda SR Slovenije za 
statistiko. Zavoda SR Slovenije za varstvo pri delu. Sklada 
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, Skupščine občine Ravne na 
Koroškem ter Rudnika svinca in topilnice Mežica in Območne vodne 
skupnosti Drava. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi člani delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz SR Slovenije ter 
predsedniki, poročevalci odborov in komisij ter skupin delegatov 
Skupščine SR Slovenije. 

S predsednikom Zbora občin in s predsednico Družbeno- 
političnega zbora smo se dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju 
poslušali uvodno obrazložitev k predlogu resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
v letu 1988, ki jo bo podal dr. Boris Frlec, podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Ker imamo sedajle še nekaj časa, da verifikacijska 
komisija konča delo, uredite material, ga malo preglejte in ga 
uskladite z dnevnim redom, hkrati pa prosim delegate, da pregle- 
date amandmaje, ki jih je izvršni svet predložil - namreč, 
izvršni svet je v večini primerov povzel tudi amandmaje planske 
skupine, tako da boste lahko ugotovili, kako so vaši amandmaji 



upoštevani. To vas prosim zaradi tega, ker bom po končani razpra- 
vi ob resoluciji prosil posamezne vlagatelje amandmajev, da se 
opredelijo, ali vztrajajo na svojih amandmajih oziroma menijo, da 
je z amandmaji Izvršnega sveta upoštevan tudi njihov amandma, ker 
v gradivu Izvršnega sveta niso vsi amandmaji čisto decidirano 
obdelani. Tako je na primer za Maribor-Tabor pri amandmaju 22 
smiselno povzet njihov amandma, kar v poročilu izvršnega sveta ne 
piše. 

FRANCI BAŠAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Podajam poročilo Komisije za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za 24. sejo dne 3.2.1988. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Verifikacij- 
ska komisija ugotavlja, da je predložilo delegatska pooblastila 
133 delegatov in sicer: iz gospodarskega področja - 85 delegatov, 
iz prosvetno-kulturnega področja - 10 delegatov, iz socialno- 
zdravstvenega področja - 11 delegatov, iz kmetijskega področja - 
16 delegatov, iz obrtnega področja - 5 delegatov, s področja 
državnih organov, družbenopolitičnih organizacij ter društev - 5 
delegatov, s področja oboroženih sil - 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih 
področij oziroma okolišev: gospodarsko področje 1. okoliš - 1 
delegat, 3. okoliš - 1 delegat, 15. okoliš - 1 delegat, 22. 
okoliš - 1 delegat, 27. okoliš - 1 delegat, 33. okoliš - 1 
delegat, 34. okoliš - 1 delegat, 44. okoliš - 1 delegat, 36. 
okoliš - 2 delegata; prosvetno-kulturno področje: 1. okoliš - 1 
delegat, 2. okoliš - 1 delegat in 7. okoliš - 1 delegat; social- 
nozdravstveno področje: 3. okoliš - 1 delegat in 9. okoliš - 1 
delegat; kmetijsko področje: 4. okoliš - 1 delegat, 8. okoliš - 1 
delegat. 

Na današnji seji torej ni prisotnih 17 delegatov. Za 
današnjo sejo so se opravičili delegati iz prosvetno-kulturnega 
področja, 2. okoliš. Ljubijana-Šiška. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in 
ugotavlja, da so le-ta v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, 
zato komisija predlaga, da Zbor združenega dela vsa predložena 
pooblastila verificira. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Želi o poro- 
čilu komisije kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdo je za? (134 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Vzdržani? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s 
tem verificiral pooblastila delegatov za 24. sejo Zbora združe- 
nega dela. S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko 
veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Za današnjo sejo sem predlagal razširitev predloga 
dnevnega reda s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka resolucije za obdobje 1986-1990 v letu 1988, z nekaterimi 



spremljajočimi akti, in osnutkom zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o deviznem poslovanju. 

Pričenjam razpravo. Želi v zvezi s to razširitvijo kdo 
razpravljati? (Ne želi.) 

Kdo je za? (136 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Vzdržani? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor predlagano razširitev sprejema z 
večino glasov. 

Prav tako sem predlagal razširitev predloga dnevnega 
reda s predlogom zakona o razporejanju z družbenimi sredstvi za 
negospodarske in neproizvodne investicije v letu 1988, za kate- 
rega Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da ga sprej- 
memo na podlagi 314. in 315. člena poslovnika Skupščine, to je po 
hitrem postopku, in s predlogom za izdajo zakona o določitvi 
stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije v letu 1988 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona, za katerega je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, da ga sprejmemo na 
podlagi 312. člena poslovnika, to je po skrajšanem postopku. 

Ali želi predlagatelj, predstavnik Izvršnega sveta, 
besedo? (Želi.) Besedo ima tovariš Rudi Šepič, republiški sekre- 
tar za finance in član izvršnega sveta. 

RUDI ŠEPIČ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 17. decembra 1987 
sprejel zakon o začasni omejitvi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v letu 
1988. Z zakonom pa je bilo uvedeno pooblastilo republikam in 
avtonomnima pokrajinama, da s svojimi zakoni določijo tiste 
negospodarske in neproizvodne investicije, pri katerih kljub 
zakonski prepovedi začasne uporabe družbenih sredstev v ta namen, 
investitorji lahko pridobivajo objekte in opremo za opravljanje 
negospodarskih in neproizvodnih dejavnosti. 

V določanju teh investicij pa so republike in avtonomni 
pokrajini omejene tako, da skupni obseg izplačil za negospodarske 
in neproizvodne investicije na območju posamezne republike in 
avtonomne pokrajine v letu 1988 ne sme presegati zneska izvršenih 
izplačil za te namene v letu 1987, povečanega za 35%. Da bi bilo 
obdobje, v katerem niso dovoljena dajanja izplačila za negospo- 
darske in neproizvodne investicije v gradbene objekte čim krajše, 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklenil predlagati spreje- 
tje zakona po hitrem postopku, s katerim bo določeno, da se lahko 
izplačila za investicije opravljajo le za določene prednostne 
negospodarske in neproizvodne objekte. 

Z zakonsko ureditvijo tega področja, ki ga danes 
obravnavate, je določeno sedem skupin gradbenih objektov, za 
katere bi lahko v okviru razpoložljive kvote izplačil, določenih 
z zveznim zakonom, do konca letošnjega leta opravljala izplačili 
enako, kakor to urejajo že podobni zakonski predpisi v drugem 
polletju leta 1986 in v letu 1987. 

Med gradbene objekte, ki se bodo lahko gradili, so 
dodatno uvrščeni še objekti, v katerih bo nameščena oprema za 
avtomatsko obdelavo podatkov in objekti za modernizacijo dela 
republiškega sekretariata za notranje zadeve. 



Čimprejšnja uveljavitev tega zakona je nujna zato, da 
bodo investitorji v negospodarske in neproizvodne objekte čimprej 
seznanjeni s pogoji investiranja ter da bo obdobje prekinitve 
vseh plačil za negospodarske in neproizvodne investicije, ki se 
je začelo z dnem uveljavitve zveznega zakona, zaključeno. Hitra 
uveljavitev predlaganega zakona pa je potrebna tudi zato, da bodo 
investitorji v negospodarske in neproizvodne investicije, za 
katere ne bodo dovoljena izplačila, lahko pravočasno sprejemali 
ukrepe za znižanje in prilagoditev vseh obveznosti, na podlagi 
katerih se v letošnjem letu zagotavljajo sredstva za ta namen. 
Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Želi še kdo 
razpravljati v zvezi s postopkom in razširitvijo? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. 

Kdo je za predlagani razširitvi in za postopke obrav- 
nave? 

Kdo je za? (133 delegatov.) Je kdo proti? (5 delega- 
tov.) Vzdržani? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da zbor predlagani razširitvi sprejema v 
obravnavo in se strinja s postopkom obravnave z večino glasov. 

Izvršni svet pa je Skupščini predlagal, da sprejme: 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona in predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, z 
osnutkom zakona, in sicer na podlagi drugega odstavka 265. člena 
poslovnika, to je, da se združita prva in druga faza obravnave. 
Tudi o tem odpiram razpravo. Ali želi kdo glede faz razpravljati? 
(Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. 

Kdo je za? (133 delegatov.) Je kdo proti? (2 delegata.) 
Vzdržani? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša s postopki obravnave z 
večino glasov. 

Predlagam tudi, da se s predloga dnevnega reda in 
nadaljnje obravnave umakne predlog periodičnega delovnega načrta 
za prvo trimesečje. Razlogi so naslednji: seje zbora, ki je bila 
predvidena za 24. februar 1988, nisem sklical, ker ni bilo dovolj 
gradiv. Torej februarske seje ne bo. Glede na to bo naslednja 
seja predvidoma v sredini marca. Na tej seji bomo obravnavali 
zadeve, ki so bile predvidene v predlogu periodičnega delovnega 
načrta za sejo v februarju in marcu ter nekatere akte, ki jih bo 
predložil Zbor republik in pokrajin zvezne skupščine v soglasje. 
Ker bosta v tem obdobju le dve seji zbora, to je današnja in v 
marcu, ki bo sklicana prihodnji teden, smo ocenili, da ni razlo- 
gov za sprejemanje periodičnega delovnega načrta za prvo trime- 
sečje 1988. 

Danes ste na klop prejeli prečiščen predlog dnevnega 
reda. Sprašujem delegate, ali se strinjate, da ga posebej ne 
berem? (Delegati se strinjajo.) Želi v zvezi s predlogom dnevnega 
reda kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda, takšnega, 
kot ste ga prejeli danes na klop. 

Kdo je za? (140 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Vzdržani? (Nihče.) 



Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet sogla- 
sno. 

Sedajle bomo pa počakali delegate ostalih dveh zborov 
in nadaljevali delo na skupnem zasedanju. Hvala. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.25 uri in se je 
nadaljevala ob 10.10 uri.) 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovarišice in tovariši 
delegati! Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ODOBRITEV ZAPI- 
SNIKOV 21., 22. IN 23. SEJE ZBORA. 

Osnutke zapisnikov ste prejeli. Danes ste na klop 
prejeli še osnutka zapisnikov o obravnavi strogo zaupnih gradiv 
na 21. in 22. seji zbora. V zvezi s pripombo skupine delegatov za 
gospodarsko področje, 4. okoliš, Ljubijana-Šiška, na zapisnik 23. 
seje, da v tem zapisniku o sprejetih sklepih ni dodatne zahteve, 
da bo delegatom posredovan čistopis vseh dokumentov, ki so jih 
delegati obravnavali ob poročilu delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin, bi vam rad pojasnil, da so vsi 
čistopisi sprejetih zakonov resolucije in drugih aktov objavljeni 
v Uradnem listu SFRJ, ki je dostopen vsem delegatom. 

Zato sem sklep zbora razumel v tem smislu, da morajo 
biti delegati seznanjeni s čistopisi teh dokumentov in ne, da jih 
še posebej razmnožujejo in pošiljajo delegatom. 

Pričenjam razpravo. Želi še kdo razpravljati oziroma 
ima še kdo kakšno dopolnitev ali pripombo na zapisnike? Delegati 
iz Šiške, ste zadovoljni z obrazložitvijo? Hvala lepa. 

Ker nima nihče pripomb oziroma dopolnitev, ugotavljam, 
da so zapisniki 21., 22. in 23. seje in zapisnika o obravnavi 
strogo zaupnih gradiv na 21. in 22. seji zbora sprejeti. 

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - POROČILO DELEGA- 
CIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUP- 
ŠČINE SFRJ O POTEKU USKLAJEVANJA OSNUTKA RESOLUCIJE O POLITIKI 
URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 V 
LETU 1988 Z NEKATERIMI SPREMLJAJOČIMI AKTI IN OSNUTKA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU. 

Pisno poročilo delegacije ste prejeli. Obravnavala ga 
je Skupina delegatov za spremljanje in proučevanje zveznih aktov 
in ni imela pripomb. Danes ste prejeli tudi delegatska vprašanja, 
ki jih bo naša delegacija v Zboru republik in pokrajin postavila 
Zveznemu izvršnemu svetu v zvezi z uresničevanjem deviznega 
zakona in cen. 

Pričenjam razpravo. Želi mogoče spregovoriti predstav- 
nik delegacije? (Ne.) K razpravi se je prijavil Jordan Blaževič, 
14. okoliš, Radovljica. Pripravi naj se Franci Bašar. 

JORDAN BLAŽEVIČ: Tovarišice in tovariši delegati, 
tovariš predsednik! Ocenimo lahko, da je delegacija v okviru 
danih možnosti svojo nalogo dobro opravila. Še nikoli po sprejet- 
ju resolucije ni ostalo toliko odprtih vprašanj kot letos. Ne 
vemo, ali Zvezni izvršni svet namerava uresničiti dane obljube 



ali pa je dal obljube le zato, da smo se strinjali s sprejetjem 
resolucije. 

Če danih obljub ne bo izpolnil, mora biti z naše strani 
konec kompromisov oziroma nasedanja obljubam. Ne moremo kar 
naprej podpirati ukrepov, ki so naravnani proti dobrim gospodar- 
jem, ki jih je žal vedno manj. Dosedanji skupni interesi nas 
peljejo vse skupaj le v še večjo revščino. Vsem je jasno, kaj bi 
morali narediti za izhod iz krize, le tistim ne, ki o tem odlo- 
čajo. Če ne bo prišlo v kratkem do korenitih sprememb ekonomske 
politike, ki bo upoštevala tržne zakonitosti, ne bomo več dolgo 
govorili o konsolidaciji, ampak le o likvidaciji gospodarstva. 
Ker vsi niso pripravljeni na tržne zakonitosti, si vedno nekaj 
izmišljujejo, samo da bi to vprašanje odložili. Zato je izhod iz 
krize vsak dan bolj oddaljen. Čudno je, da vsi še vedno nismo 
prišli do spoznanja, da je samo boljše delo in večji izvoz naša 
rešitev, ne pa izpopolnjevanje metod za razdeljevanje dohodka. 
Večina dosedanjih ukrepov zvezne administracije nam je povzročila 
še večje težave in zato tudi zaostajanje v razvoju. Vedno manj 
bomo pripravljeni na kompromise. Kar počnemo sedaj, ni nikakršno 
dogovarjanje o delu in hitrejšemu razvoju, ampak zgolj o razde- 
ljevanju dohodka, ki ga je žal vedno manj. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. K besedi se je 
prijavil Franci Bašar, 3. okoliš, kulturno-prosvetno področje, 
Ljubljana Vič-Rudnik. 

FRANCI BAŠAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Z rezultati usklajevanja ob sprejemanju zvezne 
resolucije nismo povsem zadovoljni. Zanima nas, ali je metodo- 
logija oziroma način za spremljanje izvajanja dogovorjene poli- 
tike in za morebitno potrebno opozarjanje dogovorjena? Ne bi bilo 
primerno, da bi čakali rezultate do konca leta, potem pa zopet po 
sili razmer sprejemali ukrepe in resolucijo. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Prijavljenih k 
razpravi ni več. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, tovariš 
Lampret iz Ljubijane-Šiška. 

BRANE LAMPRET: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Skupina delegatov za gospodarsko področje, 4. 
okoliš občine Ljubijana-Šiška, je skupaj s skupino s področja 
obrti in drugih podobnih dejavnosti 2. okoliša razpravljala tudi 
o poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije. K poročilu pravza- 
prav nimamo pripomb oziroma ga v celoti podpiramo, sprejemamo, 
rad bi pa povedal naslednje. 

Skupini namreč ugotavljata, da iz poročila še vedno ni 
razvidno, kaj smo dosegli z dopolnilnim predlogom k zakonu o 
deviznem poslovanju. Torej, 200.a oziroma 200.b člen prečiščenega 
besedila. Tu delegacija navaja, da pričakuje sprejetje odloka 
Zveznega izvršnega sveta iz drugega odstavka tega člena in da bo 
objavljen do 15. januarja 1988. Slišali smo že, da je bil le-ta 
objavljen oziroma predložen. Ob taki obrazložitvi Zveznega 
izvršnega sveta je slovenska delegacija tudi dala soglasje k 
200.a členu deviznega zakona. Hkrati delegati ponovno zahtevamo. 



da naša delegacija v Zboru republik in pokrajin vztraja pri 
pripombah Gospodarske zbornice Slovenije oziroma Gospodarske 
zbornice Jugoslavije k temu zakonu ter da se to področje celovito 
uredi v najkrajšem času. Namreč, ne moremo vsak dan poslušati, 
kako posamezne organizacije izgubljajo tržišče, ustavljajo 
proizvodnjo posameznih proizvodov oziroma rapidno povečujejo 
izgube. 

Delegati čedalje bolj tudi ugotavljamo, da vse preve- 
čkrat dajemo soglasje k posameznim aktom, za katere vse pristojne 
institucije in organi ocenjujejo, da so slabi. V bodoče slovenska 
skupščina ne bi smela dati soglasja k slabemu dokumentu, saj so 
posledice sprejetja zelo občutne in boleče, kot na primer proti- 
inflacijski program. Ob tem moramo opozoriti, da smo ravno 
protiinflacijskih program in zvezno resolucijo kritično obravna- 
vali, dali številne pripombe in stališča, ob koncu obravnave teh 
dokumentov pa ravno zaradi številnih stališč in odločitev nismo 
niti približno mogli vedeti, kaj smo sprejeli na zvezni ravni - 
vsaj delegati takrat v naši skupščini. 

Dostikrat se pojavljajo tudi zelo pomembni dokumenti z 
oznako "strogo zaupno", tako da je onemogočena kvalitetna obrav- 
nava in oblikovanje temu primernih pripomb in stališč. 

Skupini ob tej priložnosti ponovno opozarjata na 
neumestnost številnih gradiv s to oznako, zato predlagata, da se 
v najkrajšem času pristopi k ustrezni spremembi poslovnika 
oziroma da se v bodoče spremeni način ravnanja, ki zadeva strogo 
zaupna gradiva. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Želi še kdo 
razpravljati? (Ne.) Bi mogoče predstavnik delegacije kaj pojas- 
nil? (Da.) Besedo ima Martin Mlinar, vodja delegacije v Zboru 
republik in pokrajin iz SR Slovenije. 

MARTIN MLINAR: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! To poročilo, ki smo vam ga poslali, je zaklju- 
čni del poročil, ki ste jih v tem zboru in drugih zborih sloven- 
ske Skupščine poslušali v različnih fazah usklajevanja zveznih 
dokumentov. Mislim, da je to zdaj tretje ali četrto poročilo in 
iz razprave, ki je bila do sedaj, vidim, da ste stvari ocenjevali 
v kontinuiteti in tudi v celoti vseh prejšnjih poročil. 

Delegacija je bila pri pripravi tega zadnjega poročila 
v dilemi, ali naj naredimo celotno poročilo, s tem, da vsa 
prejšnja poročila sestavimo skupaj, kar bi seveda pomenilo, da bi 
bilo to poročilo verjetno debelo trideset strani. Odločili smo se 
za to varianto in moram reči, da smo zadovoljni. Danes ste dobili 
na mizo vsebino dveh delegatskih vprašanj, ki so vezana; eno je 
vezano na diskusijo zadnjega diskutanta, to je na vprašanje 
razcionalizacije 200.a odnosno 200.b člena. Gre za vprašanje 
odloka, ki v tem trenutku še ni bil sprejet. Iz vsebine delegat- 
skega vprašanja lahko vidite, kaj mi sprašujemo. Naša delegacija 
je to vprašanje že postavila včeraj na Odboru za ekonomske odnose 
s tujino in s tem omogočila Zveznemu izvršnemu svetu, da se 
pripravi na odgovor na jutrišnji seji Zbora republik in pokrajin, 
kjer bomo mi to vsebino ustno obrazložili in postavili. 



Iz vsebine oziroma iz prvega dela delegatskega vpraša- 
nja lahko vidite, da mi pisno tega delegatskega vprašanja nismo 
mogli postaviti, ker imamo poslovniški rok, da lahko to naredimo 
samo v roku osem dni pred zasedanjem zbora. Vendar to ni tako 
pomembno. 

Drugo delegatsko vprašanje, ki je vezano na realiza- 
cijo, o čemer je govoril tovariš Frlec tudi v svojem uvodnem 
referatu, oziroma na odpravljanje novo nastalih disparitet z 
odpravljanjem disparitet 15. novembra. To vprašanje bo danes na 
seji Odbora za tržišče in cene v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ postavljeno enako, kot je bilo včeraj na Odboru za 
ekonomske odnose s tujino in jutri na seji Zbora republik in 
pokrajin. 

Kot vem, je ta odlok skoraj pripravljen in pričakovati 
je, da bo sprejet v naslednjih dneh, oziroma v tem tednu. Iz 
delegatskega vprašanja o nadaljnji dograditvi devizne zakonodaje 
vidite v 4. točki tega vprašanja naše zavzemanje za to, da naj 
Zvezni izvršni svet pove, v kateri fazi so priprave za nadaljnjo 
dograditev devizne zakonodaje. Gre za vprašanje petih ali šestih 
členov obstoječega deviznega zakona, ki ga nismo uspeli uskladiti 
v preteklem letu. Teh členov ne bom navajal, gre pa za zelo 
pomembna vprašanja. To ni samo vprašanje 97. člena, ki je zdaj za 
200.b členom na nek način razrešeno v prihodnjem obdobju, gre za 
nekatera druga, nič manj pomembna vprašanja za ustvarjanje 
deviznega priliva za razreševanje in probleme naše zunanje 
likvidnosti, stanja deviznih rezerv in podobno. Mi smo to vpraša- 
nje postavili s preprostim namenom, da bi že zdaj, na začetku 
februarja videli, ali stvari tečejo v pripravah tako, kot smo se 
12. oziroma 11. januarja 1988 v odborih dogovorili za nadaljnje 
delo, ali pa so kakšni zastoji oziroma kakšne prepreke, ker 
stvari so dejansko takšne, da bi Zvezni izvršni svet moral okoli 
15.2.1988 priti v Skupščino SER Jugoslavije s svojimi stališči do 
teh s 5. oziroma 6. členom usklajenih v obstoječem starem deviz- 
nem zakonu. 

No, naš namen je bil preprosto v tem, da stvari pospe- 
šimo, da dobimo odgovor in seveda s tem odgovorom, ki ga bomo 
dobili v četrtek, seznanili vodstvo slovenske Skupščine, ki pa bo 
potem tudi vsem delegatom, da ne boste čakali naslednje seje v 
marcu mesecu, tako da boste tekoče po najhitrejši možni poti tudi 
informirani. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Želi še kdo 
razpravljati? (Ne.) Če ne želi, zaključujem razpravo in zboru 
predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se 
seznanja s pisnim poročilom svoje delegacije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 v letu 1988, z nekaterimi spremljajočimi akti in 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
poslovanju, in ugotavlja, da je delegacija delala v skladu s 
sprejetimi pooblastili in odobrava njeno dosedanje delo v uskla- 
jevanju navedenih aktov. 



2. Zbor ugotavlja, da je ravnanje delegacije, njeni 
izjavi glede politike na vseh področjih porabe in glede razme- 
jevanja dopolnitev in sprememb zakona o deviznem poslovanju 
(200.b člen) skladno s stališči Skupščine SR Slovenije z dne 
11.1.1988. Delegacija je skladno s pooblastilom Skupščine SR 
Slovenije dala soglasje k resoluciji in zakonu o deviznem poslo- 
vanju. 

3. Zbor ugotavlja, da se stališča Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi s pripravo popravkov negativnih učinkov odprave 
disparitet cen in priprave odloka Zveznega izvršnega sveta glede 
uresničevanja 200.b člena zakona o deviznem poslovanju, prepočasi 
uveljavljajo. Zato podpira ravnanje delegacije, ki zahteva od 
Zveznega izvršnega sveta dosledno izpolnjevanje dogovorjenega in 
ji nalaga, da zboru o tem tekoče poroča. 

Dajem v razpravo sklep, ki sem ga prebral. (Ne javi se 
nihče.) Ni razprave. Gremo lahko na glasovanje? (Da.) 

Kdo je za? (140 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Vzdržani? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 
No, glede strogo zaupnih gradiv, bi pa rad toliko 

pojasnil, da smo tudi v razgovoru s podpredsednikom zvezne 
skupščine, tovarišem Mareljem, in tudi na sam Zbor republik in 
pokrajin že poslali pripombe glede označevanja, prav tako pa smo 
tudi v naši skupščini pregledali pravilnik o ravnanju s temi 
gradivi in bomo pač te stvari uredili do tiste mere, ki je v naši 
pristojnosti, istočasno pa bomo o problematiki označevanja strogo 
zaupnih gradiv tekoče opozarjali tudi zvezne organe. 

Prosim predsednika verifikacijske komisije, tovariša 
Franca Bašarja, da poda še dodatno poročilo. 

FRANCI BAŠAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja daje naslednje dodatno poročilo: 

Naknadno so na sejo zbora prišli naslednji delegati: iz 
gospodarskega področja, 1. okoliš. Ljubijana-Bežigrad - 1 dele- 
gat; 3. okoliš Ljubljana Moste-Polje - 1 delegat; 33. okoliš 
Šentjur pri Celju - 1 delegat; 34. okoliš Slovenske Konjice - 1 
delegat; 46. okoliš Murska Sobota - 2 delegata; iz prosvetno- 
kulturnega področja, 1. okoliš Ljubljana Center - 1 delegat; iz 
socialno-zdravstvenega področja, 3. okoliš Ljubljana Vič-Rudnik - 
1 delegat. 

Tudi ta pooblastila so v skladu z ustavo in zakoni SR 
Slovenije in zboru predlagam, da jih verificira. 

Na današnji seji je tako prisotnih 143 delegatov. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa za dodatno 
poročilo. Poročilo dajem v razpravo. (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. 
Kdo je za? (140 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Vzdržani? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dodatno poročilo verifikacijske 

komisije sprejeto soglasno. 
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Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG RESOLU- 
CIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986-1990 V LETU 1988. 

Predlog resolucije je skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poroče- 
valcu št.l. Prejeli pa ste še naslednja gradiva: uvodna pojasnila 
h globalnim bilančnim izračunom k predlogu resolucije in bilančni 
izračuni; predlog energetske bilance za leto 1988 (oboje je bilo 
objavljeno v Poročevalcu št.l); mnenje Izvršnega sveta do pred- 
loga energetske bilance; ugotovitve, stališča in sklepe Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije; stališča 
in predloge Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije (to ste prejeli s pošiljko). Danes pa ste prejeli na 
klop: pregled predvidenih obveznosti v gospodarstvu v letu 1988, 
ki ga je predložil Izvršni svet; amandmaje skupin delegatov in 
amandmaje in stališče Izvršnega sveta do teh amandmajev, poročilo 
planske skupine z današnje seje pred zborom, prejeli boste še 
sklep in ekspoze Izvršnega sveta, na klopi pa imate tudi zahtevo 
za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o začasni 
omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti za porabo v letu 1988, ki ga je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Prejeli smo vrsto amandmajev skupin delegatov, samou- 
pravnih interesnih skupnosti ter precej pripomb in stališč. 
Planska skupina je v ponedeljek, dne 1.2.1988, vse te amandmaje 
in pripombe, ki so prispele do njene seje, obravnavala. Poročilo 
s te seje ste prejeli na klop. Danes zjutraj pa je skupina obrav- 
navala tudi še vse tiste amandmaje in pripombe, ki jih je v torek 
obravnaval Izvršni svet, ki nekatere amandmaje sprejema v celoti, 
nekatere smiselno, nekatere amandmaje pa bo upošteval pri svojem 
nadaljnjem delu. 

Glede pripomb, ki niso v amandmajski obliki, vas 
obveščam, da so nekatere upoštevane v amandmajih Izvršnega sveta, 
druge pa v predlogu sklepa. Planska skupina je namreč menila, da 
je treba glede na opredelitev, da resolucija predstavlja načelni 
okvir za politiko družbenoekonomskega razvoja v letošnjem letu, 
za poenotenje izvedbe ciljev in za večje konkretizacije v reso- 
luciji, sprejeti še sklep. Rad bi vas obvestil še o tem, da smo 
nied drugim pozvali, naj pošljejo pripombe na resolucijo in tudi 
vse samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične organi- 
zacije. Glede na kratek rok smo vzeli v proceduro vse amandmaje 
samoupravnih interesnih skupnosti za dopolnitev resolucije, ne 
glede na to, da bi morala amandmaje vložiti skupščina samoupravne 
interesne skupnosti. To smo naredili izjemoma zato, ker bi sicer 
morale samoupravne interesne skupnosti sklicati izredne seje 
skupščin, ki bi vložene amandmaje le formalno potrdile, zato smo 
zaradi racionalnosti ocenili, da bi te amandmaje upoštevali kot 
pravilno vložene. 

Sprašujem delegate, če se s tem postopkom, ker smo 
dejansko naredili poslovniški "presedan", strinjate? S tem bi 
upoštevali amandmaje izvršnih teles SIS-ov kot regularne 
amandmaje. Ali se strinjate? (Delegati se strinjajo.) 
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Predlog resolucije danes obravnava tudi Družbenopoli- 
tični zbor, ki na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejema stališča, ki ste jih prejeli danes na klop. 

Na seji je prisotna skupina delegatov za spremljanje 
uresničevanja planskih aktov, ki bo spremljala razpravo in na 
podlagi razprave še dodatno poročala oziroma obravnavala dodatne 
amandmaje. V skupini so naslednji delegati: Janez Bratkovič, 
Mitja Jenko, Jože Turnšek in Valentin Dvojmoč. 

Ekspoze je bil podan na skupnem zasedanju. Pričenjam 
razpravo. Prijavljenih je deset razpravijalcev. Besedo dajem Radu 
Bohincu, podpredsedniku Gospodarske zbornice Slovenije. 

DR. RADO BOHINC: Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije je v zadnjih dneh 
januarja razpravljala o razmerah v slovenskem gospodarstvu ter 
sprejela oceno o pogojih gospodarjenja na začetku leta. Zaključek 
prizadete in kritične razprave je bil, da obvestimo na današnjem 
zasedanju zborov Skupščine delegate o tem, kako slovensko gospo- 
darstvo ocenjuje pogoje in možnosti uresničevanja ciljev v 
obdobju, za katerega danes sprejemamo republiško resolucijo. 

Temeljne značilnosti trenutnih razmer v slovenskem 
gospodarstvu, ki so bistvenega pomena za realno oceno razmer, v 
katerih sprejemamo republiški razvojni dokument, so po ocenah 
skupščine Gospodarske zbornice Slovenije naslednje: 

1. V federalni ekonomski politiki je prevladal in se 
tudi že izvaja administrativni koncept ekonomske politike, to je 
koncept programirane inflacije. Prizadevanja slovenskih delega- 
tov, da iz besedila zvezne resolucije izbrišejo opredelitve o 
nadaljnjem administrativnem odpravljanju disparitet ter o nada- 
ljnjem ustvarjanju pogojev za tržno gospodarstvo, niso obrodila 
sadov. Kontrola inflacije z zamrznitvijo cen pomeni tudi kontrolo 
cen faktorjev, od tod radikalno znižanje obrestnih mer ter 
mirovanje tečaja dinarja. 

2. Ključna vprašanja, na katera je ob sprejemanju 
zvezne resolucije terjalo odgovor jugoslovansko gospodarstvo, 
ostajajo še vedno odprta. Še vedno ni sprejet izvedbeni predpis k 
dopolnjenemu 200.a členu deviznega zakona, kljub obveznosti, da 
bo to izvršeno do 15. januarja 1988. Odpravljanje nepravilnosti, 
povzročenih z novembrskimi ukrepi, odpravljanje disparitet, ki je 
pahnila velik del najpropulzivnejših sektorjev slovenskega 
gospodarstva v absurden položaj, tudi še ni izvršeno, kljub 
izrecni resolucijski obveznosti, da bo to storjeno do konca 
meseca januarja. Razmere v proizvodnji in predelavi mesa in mleka 
kljub nekaterim cenovnim popravkom niso urejena. Odprta so domala 
še vsa vprašanja konkretnejšega instrumentarija na področju 
spodbujanja izvoza, obljubljenih oprostitev oziroma olajšav pri 
plačevanju carin in drugih davščin, instrumentarijev spodbujanja 
Proizvodnje in storitev, posebej v kmetijstvu, turizmu in drobnem 
gospodarstvu. 

3. Nadaljuje se proces netržne redistribucije v razli- 
čnih oblikah obremenjevanja dohodka gospodarstva. Ta se kaže v 
povečevanju obremenitev dohodka razvitejših delov Jugoslavije v 
obliki številnih bonitet, ki jih dobiva šibkejši del jugoslovan- 
skega   gospodarstva,   različnih  pojavnih   oblikah   finančne 
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konsolidacije ter najbolj drastično, s posegi v primarno delitev, 
ki imajo neznanske materialne posledice. 

Izračuni kažejo, da se obremenitev slovenskega gospo- 
darstva za manj razvite v zadnjem obdobju skoraj podvojuje ter da 
bodo novembrski cenovni premiki skoraj izničili letošnjo akumu- 
lacijo slovenskega gospodarstva. Najaktualnejša v vrsti teh 
operacij je prevalitev neporavnanih terjatev Narodne banke 
Jugoslavije na poslovne banke, ki so tako nastali strošek kaj 
hitro vračunale v abnormno visok lastni pribitek na revaloriza- 
cijske obresti. 

Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije je ob nave- 
denih ocenah kriznega stanja v slovenskem gospodarstvu ugotovila, 
da izkušnje in rezultati zadnjih dveh let najbolj skrajnega 
administriranja terjajo poglobljeno in odgovorno presojo povezave 
kriznih razmer v jugoslovanskem gospodarstvu z neučinkovitostjo 
ekonomske politike oziroma neodgovornostjo in nesposobnostjo 
njenih tvorcev. 

Dejstvo, da se večina pogojev gospodarjenja oblikuje na 
zvezni ravni, ne zmanjšuje pomena republiške resolucije. Porušena 
razmerja v primarni delitvi ter administrativno zasnovana poli- 
tika cen in faktorjev otežuje pogoje za nujno dinamiko v struk- 
turi slovenskega gospodarstva. Nestabilnost ključnih pogojev ter 
faktorjev skorajda onemogoča tržno prilagojeno prestrukturiranje. 

Naslanjanja na tržne kriterije prestrukturiranja v 
republiški resoluciji žal v letu 1988 očitno ne bo. V odsotnosti 
le-teh pa so vprašljive vse ocene o pravih smereh prestrukturi- 
ranja oziroma o vrednosti doseženih poslovnih rezultatov. V 
Sloveniji ne smemo gojiti iluzije, da bomo s centralizacijo in 
bolj načrtnim usmerjanjem pičle akumulacije dosegli ustreznejše 
razvojne odločitve. To bi bilo ponavljanje napak iz preteklih let 
in napak, ki jih očitamo federaciji. Bistveno je omogočiti 
zasebnemu in družbenemu podjetništvu neoviran pristop do družbe- 
nega kapitala za ustanavljanje novih proizvodnih enot in za 
razvijanje novih proizvodnih programov ter za tehnološko prenovo 
in, da se na drugi strani ne vzdržujejo neperspektivni programi 
iz socialnih razlogov. Samodejno, torej iz gospodarskih motivov, 
nastajanje novih in odmiranje neperspektivnih organizacij združe- 
nega dela in programov, je edina zdrava pot prestrukturiranja. 

Resolucija naj torej opredeli organizacijsko, finančno, 
svetovalno podporo za izvajanje politike hitrega in enostavnega 
vstopa ter politike spodbujanja novih proizvodnih programov tako 
v zasebnem kot v družbenem sektorju. Nastajanje novih proizvodnih 
enot, novih proizvodnih programov, ki temeljijo na podjetniški 
oceni organizacij združenega dela in posameznikov, je bistvo 
prestrukturiranja v sedanjih razmerah. 

Zato ni potrebna niti centralizacija niti pretirana 
družbena skrb in presoja investicij, ampak poslovne, odgovorne 
odločitve samostojnih podjetij in bank. Prestrukturiranja ni 
mogoče usmerjati centralno, torej od zgoraj, ampak mora potekati 
v samih organizacijah združenega dela oziroma med njimi. 

Podpiramo resolucijsko usmeritev za povečanje akumula- 
cijske stopnje z 9 na 10% in relativno znižanje vseh vrst porabe. 
Vendar pa načrtovano omejevanje ne bo dalo rezultatov in poziti- 
vnih učinkov, če ne bomo premaknili z mrtve točke zastavljene 
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aktivnosti za racionalizacijo mreže interesnih skupnosti, insti- 
tucij, izvajalskih organizacij in podobno. Zato predlagamo, da 
skupščina vključi med resolucijske naloge tudi tiste, ki izhajajo 
iz njenih zaključkov ob razpravi o samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in tudi družbenih dejavnosti. 
Ugotavljamo namreč, da se le-te mnogo prepočasi uresničujejo in 
da tukaj korakov naprej ni. 

Tudi pretirano samozadovoljstvo nad sistemom družbenega 
usmerjanja, razporejanja dohodka ni utemeljeno. Sistem je še 
močno administrativen in ima številne slabosti in je večkrat 
kritičen do dobrih gospodarjev. Zato ga je treba dograjevati v 
smeri, da bo odločitev o delitvi kvot kot temeljni samoupravni in 
poslovni odločitvi zares v pristojnosti odgovornih upravijalcev, 
ne pa različnih mehanizmov izven njih. Predlagamo, da je to tudi 
ena od resolucijskih nalog za letos, pri tem pa ne sme biti cilj 
obvladovanje osebnih dohodkov z ekonomsko politiko, ampak obvla- 
dovanje tega produkcijskega tvorca z odgovornimi odločitvami 
upravijalcev. 

V Gospodarski zbornici Slovenije ocenjujemo predlog 
republiške resolucije kot stvaren, kot utemeljen v odgovorni 
oceni razmer v slovenskem gospodarstvu. Načrtovana, sicer skrom- 
na, vendar realna 1% rast družbenega proizvoda in industrijske 
Proizvodnje, na katero se veže tudi zelo okrnjena poraba, pa ne 
bo dosežena, če ne bodo realizirane zahteve, ki smo jih glede 
popravkov ocen deviznega zakona in izhoda iz zamrznitve postavili 
ob zvezni resoluciji. 

Zato se ne zadovoljujemo zgolj z enotnostjo v oceni 
kriznih razmer, ampak vztrajamo: 

Prvič, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 
dosedanjih podlagah doseže korekcije novembrskih premikov cen in 
izvedbo spremenjenega deviznega zakona ter da terja predložitev 
osnutka sprememb deviznega zakona temelječega na predlogih 
Gospodarske zbornice Jugoslavije in predlogih te skupščine. 

Drugič, da brez odlašanja in z vso odgovornostjo 
pripravljamo izhod iz sedanjega administriranja pri cenah in 
faktorjih proizvodnje, ki očitno ne daje pravih učinkov. Hvala 
lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Sergej Pelhan, pripravi naj se Niko Žibret. 

SERGIJ PELHAN: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Oprostite mi, ker bom nekoliko daljši, ker sem 
zadolžen, da v imenu vseh samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti podam skupno izjavo. Potem bom imel še 
krajšo obrazložitev glede resolucije s strani Kulturne skupnosti 
Slovenije. 

Samoupravne interesne skupnosti: Izobraževalna skupnost 
Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost 
Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, Kulturna 
skupnost Slovenije, Telesno-kulturna skupnost Slovenije in 
Skupnost za zaposlovanje Slovenije so se odločite, da na javnost 
Pa tudi na novinarje, ki so - menimo v tem zadnjem obdobju tudi v 
sredstvih javnega obveščanja nekoliko pripomogli k temu, da so 
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bile družbene dejavnosti obravnavane skoraj kot "Agrokomerc 
slovenskega gospodarstva" - da na vas naslovimo poziv k razumu. 
Pripravljanje, dogovarjanje in sprejemanje resolucije za leto 
1988 teče v močno zoženih okvirih. Upoštevanje posledic proti- 
inflacijskega programa in sprejetih intervencijskih ukrepov močno 
zožuje manevrski prostor za oblikovanje politike razvoja v 
letošnjem letu. 

Eden temeljnih ciljev vsake družbe je povečanje 
dohodka. Ta cilj je mogoče uresničiti na več načinov. Eden od 
njih je zgolj zmanjševanje stroškov, ki bremenijo dohodek. 
Politika razvoja v letošnjem letu kaže pretežno naravnanost v to 
smer. Zato zaskrbljuje dejstvo, da so očitno v Jugoslaviji 
družbene in gospodarske razmere takšne, da lahko več dohodka 
ustvarimo le z zmanjševanjem, restrikcijami in zategovanjem na 
nekaterih področjih. 

V okviru takega ozračja je logično, da imajo že dalj 
časa vse dohodke v organizacijah združenega dela za porabo, 
največkrat seveda nepotrebno. V to kategorijo se uvršča tudi 
družbene dejavnosti oziroma samoupravne interesne skupnosti. S 
tem se jih hote ali nehote oblikuje kot razrednega sovražnika 
delavskemu razredu. Tudi v razpravah o resoluciji v letu 1988 se 
je izkrivljeno polariziralo akumulacijo na eni in družbene 
dejavnosti na drugi strani. Z logiko, da naj v materialnem smislu 
družbene dejavnosti odstopijo večji prostor akumulaciji v gospo- 
darstvu, češ da bo le tako lahko gospodarstvo zadihalo in nas 
izvleklo iz težav. 

Opozarjamo, da že doslej nekajletna politika omejevanja 
sredstev skupne in splošne porabe ni prispevala k uresničevanju 
načrtovanih ciljev povečanja akumulativne sposobnosti gospodar- 
stva. Le-ta se že daljše obdobje zmanjšuje. Po našem mnenju, v 
veliko večji meri kot skupna poraba, prispeva k temu ekonomska 
Politika, socializacija izgub, povečani odlivi v federacijo - 
predvsem za zvezni proračun, ki se ne omejuje enako, kot se 
družbene dejavnosti, zagotavljanje sredstev za tečajne razlike in 
tako dalje. 

Pa tudi dejstvo, da obstoječa, že tako skromna akumula- 
cija ni vedno usmerjena v perspektivne naložbe, bi moralo biti 
bolj prisotno v ocenah, kaj nas lahko izvleče iz krize. Negativno 
družbeno ozračje do družbenih dejavnosti je vlaganje v ljudi na 
tak način, da soustvarjamo humanejšo, demokratičnejšo in ustvar- 
jalne j šo družbo. Posebno mesto pa imajo v teh programih mladi - v 
nekaterih družbenih dejavnostih, kot so izobraževanje, otroško 
varstvo, zaposlovanje, telesna kultura - celo prevladujoče. Zato 
restriktivna politika v daljšem obdobju lahko pusti v razvojnem 
smislu usodne posledice na tistem delu populacije, ki bo jutri 
Predstavljala najbolj vitalen del družbe. Praksa kaže, da se 
negativne posledice v družbenih dejavnostih odpravljajo nekajkrat 
dalj časa, kot so se povzročale. 

V zadnjih letih se pogoji za delovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti spreminjajo tako hitro, da to dodatno 
otežuje delo na vsebinskem področju. Leto dni je prekratko za 
vsakršno vsebinsko planiranje in prilagajanje. Kljub temu pa se 
zavedamo,   da   je   potrebno   tudi   družbene   dejavnosti 
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prestrukturirati, da bodo bolj ustrezale zahtevam, ki jih pred 
družbo postavlja vstop v 21. stoletje. 

Zavedamo se tudi, da morajo vsebinski predlogi priti iz 
naših vrst. Kljub temu predstavljamo prostor, kjer so združeni 
strokovni in znanstveni potenciali na eni strani in pričakovanja 
in potrebe družbe na drugi strani. Programe prestrukturiranja 
bomo morali zastaviti korenito. Predvsem pa bi morali že v fazi 
priprave prebiti nekaj tabujev in odporov, od katerih sta pomem- 
bni dve dejstvi. 

1. Nekatere organizacijske racionalizacije samoupravnih 
interesnih skupnosti, zlasti pri izvajalcih, dejansko pomenijo 
prelom z mnogimi načeli do sedaj veljavne politične prakse in 
ambicijami zaprtih struktur v posameznih okoljih. 

2. Vsi zakoni na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti so nastajali ali so bili sprejeti v obdobju, ko smo v 
družbi trosili 10% več kot smo ustvarjali. Danes smo v obrnjeni 
situaciji, ko lahko trosimo 10% manj družbenega proizvoda, kot ga 
ustvarimo. 

Opozarjamo, da naloge glede prestrukturiranja ne bomo 
niogli opraviti zadovoljivo, če ne bomo vsi dejavniki ustvarjali 
Pogojev za racionalno razpravo in sprejetje, sicer bodo navedeni 
odpori močnejši. To pa pomeni le, da bo to vodilo v proces 
Prilagajanja in ohranitve obstoječega stanja in da se bo indeksna 
logika še bolj zakoreninila v naše delovanje. 

Kljub temu, da mnogi menijo, da je bitka ob letošnji 
resoluciji za družbene dejavnosti izgubljena, sem se odločil, da 
vam spregovorim tudi kot predstavnik Kulturne skupnosti Slove- 
nije. 

Prepričan sem, da boste spoznali, da je koncept reso- 
lucije, ki izhaja iz logike omejevanja, zastarel koncept in sodi 
v obdobje državnega administrativnega socializma. Če se spominja- 
te, smo v zadnjih dveh letih, ko se je zaključilo obdobje omeje- 
vanja od leta 1981-1985 za družbene dejavnosti, v katerem nismo 
povečali akumulacije gospodarstva, ampak se je ta zmanjšala 
skoraj za polovico - od 15 na 9%, družbene dejavnosti spravili v 
rzredno krizo. Takrat smo vsi enotno nastopali proti omejevanju, 
tako Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Skupščina, družbeno- 
politične organizacije v Sloveniji in samoupravne interesne 
skupnosti. Vsi smo se zavzeli za koncept razvoja, v katerem smo 
pomembno mesto dali družbenim dejavnostim kot elementu produktiv- 
nosti in kvalitete življenja. Zato mi dovolite, da bi opozoril ob 
tej priložnosti na nekaj citatov. 

Dnevnik, 27. junija 1987, dr. Frlec med drugim pravi: 
"V Sloveniji smo poskrbeli, da so se osebni dohodki 

delavcev v družbenih dejavnostih izenačili s tistimi v gospodar- 
stvu. To želimo tudi v prihodnje ohraniti. Zato vse težje razume- 
jo ukrepe Zveznega izvršnega sveta, ki na tem, razvojno še kako 
Pomembnem delu družbenega upravljanja, začenja drastično 
varčevati in nam, hkrati pa tudi drugim, krati dolgoročne 
Možnosti razvoja. Kaže, da je Zvezni izvršni svet pozabil, da s 
tem svojim ukrepanjem načenja temeljne prednosti socialističnega 
družbenega reda, ki vsem daje skoraj neomejene možnosti 
izobraževanja, kulturnega udejstvovanja in zdravstvene oziroma 
socialne varnosti." 
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To pomeni, da smo se lani še zavzemali proti omejeva- 
nju, ko je bilo omejevanje s strani Zveznega izvršnega sveta, 
letos pa zagovarja o omejevanje družbenih dejavnosti, ko ga 
omejuje naš republiški izvršni svet. 

Drugi citat. Plenum Centralnega komiteja o kulturi leta 
1985, tovariš Matjaž Kmecl: "Ob tem naj opozorim, da se pri vozu, 
ki gre naprej, vrtijo vsa štiri kolesa in to enako hitro. Popolna 
utvara je torej misel, da se bodo ostala tri vrtela hitreje in 
bolje, če bomo četrto zaustavljali in zavirali. Z zaviranjem bomo 
zaustavljali ves voz." 

Dr. Boris Majer, Skupščina kulturne skupnosti, oktobra 
lanskega leta: "Ne vidim, zakaj bi morali ekonomske ukrepe tekoče 
politike, ki potiska kulturo na rob katastrofe, obravnavati kot 
ekonomsko nesrečo oziroma naravno nesrečo, ki je ni mogoče 
preprečiti, temveč samo tako ali drugače blažiti njene posledice, 
da ne bi bila škoda še večja. Napačni in škodljivi ekonomski 
ukrepi niso nobena naravna nesreča, ki se jim ni mogoče izogniti, 
temveč zavestno sprejeta politika, za katero morajo odgovarjati 
tisti, ki so jo predlagali in sprejeli z vsemi pravnimi in 
političnimi posledicami, ki iz tega izhajajo. Bilo bi nekritično, 
če bi bili proti vsemu, tudi kar zadeva omejevanja splošne in 
skupne porabe, toda sistem mora biti konsistenten. To velja tudi 
za družbene dejavnosti in še posebej za kulturo. Nekonsistentnost 
sistema vidim predvsem v tem, da omejuje porabo na enem področju, 
dopušča pa ekonomsko neracionalnost in razsipniško poslovanje na 
drugih področjih. Ne omejuje porabe tam, kjer bi ravno lahko dala 
večje ekonomske rezultate. Ni mogoče zoževati porabe čez vsako 
mero v družbenih dejavnostih - v znanosti, v raziskovanju, v 
kulturi, hkrati pa dopuščati razsipništvo, nesposobnost, malve- 
rzacije, goljufije velikega obsega na drugih področjih ali v 
imenu nekakšne sociale ali socialistične solidarnosti, vse to 
prikrivati, dopuščati in odpuščati." 

Toliko glede citatov, da se spomnimo, kako smo govori- 
li. 

Tovariši in tovarišice delegati! Res je tudi, da se je 
Materialno stanje po letu 1985 v družbenih dejavnostih izbolj- 
šalo. Prav tako je tudi res, da se je delež sredstev družbenih 
dejavnosti, na primer zdravstva, šolstva, otroškega varstva in 
telesne kulture, če jih ločeno obravnavamo od deleža tako imeno- 
vanega socialnega varstva, pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, zaposlovanja in socialnega varstva, ki sodi bolj v osebno 
kot pa v skupno porabo - tako po ustavi kot po dolgoročnem 
Protiinflacijskem programu, v letih od 1981 do 1986 zmanjševal. 
ze omenjene družbene dejavnosti so leta 1981 imele 63% v skupni 
Porabi, leta 1986 57%, v prvih osmih mesecih lanskega leta samo 
54%. Socialna varnost, se pravi sredstva za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in socialno varstvo, pa 
so naraščala tako, kot je padal delež na drugi strani. Torej, z 
omejevanjem samo povečujemo socialno varstvo in sredstva za tiste 
dejavnosti, ki kažejo na to, da bomo imeli vedno več ljudi 
nezaposlenih in potrebnih socialnega varstva. Nikakor pa ne 
Prispevamo k temu, da bi povečali akumulacijo gospodarstva. 

Izboljšanje materialnega stanja v kulturi po letu 1985 
3e opazno,  zahvaljujoč predvsem skupnemu spoznanju o pomenu 
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kulture za boljše življenje, za ohranjanje in razvijanje narodo- 
vega bogastva. Naj navedem samo nekaj podatkov, ker vam bomo že 
jeseni predstavili celovito  problematiko kulture posebej. 

Po letu 1985 je bilo kulturi omogočeno, da je podvojila 
sredstva zavarovanja kulturne in naravne dediščine. Sredstev ni 
bilo veliko, pa vendar smo na nekaterih najkvalitetnejših spome- 
nikih - če se spomnite na primer v Ptuju, Piranu, Mariboru - že 
dosegli, da smo spomenike v zadnjih treh letih hitreje obnavlja- 
li, kot pa jih je uničeval zob časa. Malo večja sredstva in prvi 
rezultati so spodbudili tudi nekatere gospodarske delovne organi- 
zacije, turistične organizacije, samoupravne interesne skupnosti 
in celo nekatera občinska vodstva, da so začela pomagati ne samo 
v ohranitev, ampak tudi v predstavitev in namembnost spomeniških 
stavb. Za dobro tretjino smo povečali sredstva za odkup knjig in 
založništvo, pa čeprav smo v zadnjem času na tem področju spet 
izgubljali zaradi inflacije. Vendar, obisk knjižnic zadnji dve 
leti strmo raste. Pri filmski dejavnosti smo danes že nekako 
utekli proizvodnjo na pet celovečernih filmov in 12 kratkih 
filmov letno, kar je ugotovljeno srednjeročno, naš minimum. Lani 
smo izboljšali tudi osebne dohodke zaposlenih v kulturi, čeprav 
ne tako opazno kot v drugih družbenih dejavnostih; v občinskih 
kulturnih skupnostih, predvsem v Ljubljani, tej finančni usmerit- 
vi niso sledili. 

Bosi pa smo ostali in ostajamo pri prostorih, predvsem 
pri nacionalno pomembnih ustanovah - muzejih, gledališčih, 
arhivih. Tu smo daleč zaostali tako v primerjavi z drugimi 
družbenimi dejavnostmi v republiki, kot v primerjavi s kulturnimi 
skupnostmi v sosednjih republikah. V sosednji Hrvaški so, na 
primer v zadnjih letih obnovili s sredstvi, s katerimi bi jih 
lahko tudi zgradili, pet novih gledališč, zgradili oziroma 
Popolnoma prenovili dva velika muzejska kompleksa in sedaj 
intenzivno nadaljujejo izgradnjo Narodne univerzitetne knjižnice 
in še kaj. 

Podatki za SFRJ kažejo, da se je od leta 1981-1985 
oziroma od 1986. leta v Sloveniji najmanj investiralo v prostore 
za kulturo. In kar je še hujše, sredstva za amortizacijo so se 
Pri nas dejansko razpolovila, vrednost opreme v kulturnih ustano- 
vah v SR Sloveniji pa je dvakrat nižja, kot v celotni Jugosla- 
viji. Skratka, 8% zaostajanje sredstev za dohodkom gospodarstva 
kulturi grozi, da se bodo izničili doseženi rezultati, da se bomo 
zaprli v republiške meje, da bomo prisiljeni zmanjševati medna- 
rodno in medrepubliško sodelovanje in da bomo povsem opustili 
reševanje najbolj pereče prostorske problematike. Menim, da je 
tudi sporna usmeritev, po kateri država določa sredstva, ne da bi 
jih zanimal program in posledice na področju družbenih dejav- 
nosti, hkrati pa kliče samoupravne interesne skupnosti, da se med 
seboj usklajujejo. To je daleč od svobodne menjave dela, kjer 
države naj ne bi bilo, in diši vse preveč po tem, da naj bi se 
samoupravne interesne skupnosti med seboj sprle. 

No, in na koncu, ker smo pred nacionalnim kulturnim 
Praznikom, mi dovolite, da vsem za kulturni praznik, 8. febru- 
arju, iskreno čestitam! Hvala lepa. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Besedo ima Niko 
Zibret, predsednik Izobraževalne skupnosti Slovenije. Pripravi 
naj se Borut Križ. 

NIKO ZIBRET: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Predsedstvo skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
je bilo na včerajšnji seji seznanjeno s potekom usklajevanja 
amandmajev k republiški resoluciji ter s tem, da je bil že v 
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v Izvršnem svetu 
zavrnjen amandma, na osnovi katerega naj bi bila na področju 
izobraževanja priznana, v okviru republiške bilance sredstev 
skupne porabe, selektivna prioriteta. To je amandma I., točka 2., 
prva alinea. 

Ob že dosedanji podcenjenosti programov vzgojnoizobra- 
ževalnih storitev predsedstvo ocenjuje, da bo 8% zaostajanje 
rasti sredstev za družbene dejavnosti in za izobraževanje za 
rastjo dohodka v letu 1988 povzročilo na tem področju praktično 
nerešljive probleme, saj se prioritetni programi, od osnovnošol- 
skega do vzgojnoizobraževalnih programov srednjega izobraževanja 
tudi v letu 1988 širijo. Pojasniti moram, zakaj. 

V osnovne šole prihaja večja generacija otrok. Na 
področju srednjega izobraževanja je to prav tako, in sicer je to 
Posledica povečanih generacij, ki prihajajo iz osnovnih šol v 
srednjo šolo. Zajeli smo že preko 93% celotne generacije, o tem 
je tudi v uvodu govoril podpredsednik Frlec, kar je seveda blizu 
idealnega odstotka, h kateremu težimo in za katerega smo se 
dogovorili v Sloveniji. Za nas ostaja še vedno in bo ostal tudi v 
Prihodnje prioriteten, ne glede na to, kakšni minusi se bodo 
Pisali v eni ali drugi resoluciji. 

Prav tako pa se nam je stvar razširila pri uvajanju 
Prenovljenih vzgojnoizobraževalnih programov - reforma reforme. 
Na področju višjega in predvsem visokega šolstva gre za nadalje- 
vanje izvajanja bolj razdrobljenih reformiranih programov v 
višjih letnikih in podaljševanje študija na nekaterih vzgojnoizo- 
braževalnih organizacijah. Predvsem gre tu za peti semester ter 
za izobraževanje učiteljev na visoki stopnji. Vsi ti vzgojno- 
izobraževalni programi, ki se izvajajo po sprejeti programski 
strukturi v opredeljenem obsegu in v sprejeti mreži šol s fiksnim 
številom zaposlenih delavcev, pa predstavljajo v vseh sredstvih, 
ki jih slovenska družba namenja srednjemu izobraževanju, 88%. 

Vzgojnoizobraževalnega procesa med šolskim letom ni 
Mogoče prekiniti, niti ni mogoče zmanjšati obsega izobraževanja. 
Zato do začetka naslednjega šolskega leta, to je do 1. septembra 
1988, ni mogoče uresničiti skoraj nobenega ukrepa, ki bi bistveno 
vplival na zmanjšanje potrebnih sredstev. To je tisto, o čemer je 
Prej v skupni razpravi spregovoril tovariš Pelhan, ko je rekel, 
da smo žal tankerji, ki lahko razmeroma počasi premanevrirajmo iz 
ene smeri v drugo. Konec koncev, šolstvo - pa oprostite tekstilci 
"" ni tekoči trak, kjer danes šivaš "gate", potem pa zamenjaš 
glavo na stroju in šivaš majice. 

Predsedstvo ocenjuje, da bi ob takih resolucijskih 
Usmeritvah - posebej, če upoštevamo prej omenjeno neelastičnost 
Področja - ponovno breme utegnilo pasti predvsem na ramena 
izvajalcev,  s  čimer  pa  se  Izobraževalna  skupnost  Slovenije 
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nikakor ne strinja, in o teh problemih smo tudi obvestili vodstvo 
republiške Skupščine oziroma republiško vodstvo vseh družbeno- 
političnih organizacij. 

Iz teh razlogov predsedstvo v tem delu ne podpira 
resolucije. Posebej opozarja, da 8% zaostajanje sredstev za 
rastjo dohodka ne bo omogočilo doseči ciljev, ki jih postavlja 
resolucija sama oziroma amandmaji, ki jih je Izvršni svet tudi 
podprl, predvsem mislimo pri tem na amandma Zveze sindikatov 
Slovenije. 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije bomo ponovno 
analizirali stanje in posledice resolucijskih usmeritev na 
področju usmerjenega izobraževanja ter skupaj z drugimi pristoj- 
nimi dejavniki, kot so Strokovni svet SR Slovenije, Republiški 
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Zavod SR 
Slovenije za šolstvo ter obe univerzi, proučili, kakšni so možni 
ukrepi, na osnovi katerih bi se vzgojnoizobraževalni programi 
predvsem kvalitetneje in pa bolj racionalno izvajali. Na osnovi 
opredelitve realnega povračila do programa vzgojnoizobraževalnih 
storitev, bomo najkasneje ob majski analizi Skupščino SR Slove- 
nije seznanili s tem, kakšna sredstva so za to področje nujno 
potrebna, da bi lahko tudi v zaostrenih materialnih možnostih 
neprizadeto izvajali vitalne funkcije v izobraževanju. 

V zvezi s tem bomo eventualno predlagali spremembo 
resolucije ob domnevi, da bo danes sprejeta. Predsedstvo skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije še posebej poudarja, da 
je letos nujno potrebno začeti uresničevati dodatne prednostne 
naloe, ki so z ugotovitvami, sklepi in stališči iz februarja 1987 
naložene temu področju. Gre za pet znanih projektov: sanacija 
Podiplomskega študija v SR Sloveniji, računalniška oprema za 
Računalniški center Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, nabava 
Pedagoške opreme za področje visokega šolstva, sistem stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev in pa program 
Preskrbe učencev in šol z učbeniki in učno tehnologijo. 

V letu 1988 je vsekakor potrebno zagotoviti sredstva za 
prvo etapo uresničevanja teh projektov, saj njihova uresničitev 
ne pomeni le bistvenega povečanja kvalitete izobraževanja, temveč 
naj bi predvsem vplivala na kvalitetne premike znotraj gospodar- 
stva samega, predvsem tu mislim na projekt podiplomskega izobra- 
Ževanja kot na sistem. 

Sredstva za začetek uresničevanja teh projektov je 
Potrebno zagotoviti izven limitnega globala, zato tudi predlagamo 
dopolnitev sklepa, ki ga bodo zbori sprejeli ob resoluciji v tem 
smislu, da naj Skupščina SR Slovenije naloži Izvršnemu svetu, da 
skupaj z nami prouči vse možnosti in opredeli način zagotavljanja 
sredstev za te namene. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izobraževalna skupnost 
torej ne podpira resolucije v tistem delu, kjer neselektivno 
Pristopamo k 8% zaostajanju. To seveda pomeni, da sem vas dolžan 
Pozvati, da je tudi vi v tem delu ne podprete. 

Prav tako seveda moram predlagati, da dopolnimo sklep, 
ki smo ga danes dobili na mizo, in sicer v tem delu, ko daje 
Podporo sami resoluciji. Včeraj smo predložili dva predloga k 
dopolnitvi sklepov - oba skupaj sta bila sicer zajeta v amand- 
Itlajih Izobraževalne skupnosti Slovenije, in sicer eden govori o 
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tem, da bi bile delovne organizacije s področja družbenih dejav- 
nosti - kar seveda urejajo resolucije občin - in da bi v sklepu 
posebej opozorili, da bi bile občine oproščene dodatnega zbiranja 
sredstev za dodatne potrebe komunalnega in stanovanjskega gospo- 
darstva - to je primer Kopra, kjer so bili komunalni prispevki za 
5,7% večji od tistega, kar mi priznavamo v svobodni menjavi dela, 
kar predstavlja 70% enega osebnega dohodka. 

In drugič - sklep, da se ob razpravi o socialnih 
problemih na Slovenskem razčisti in da se razmišlja tudi v 
programu Izobraževalne skupnosti Slovenije in v izobraževalnih 
skupnostih. Teh socialnih programov je precej, mi vemo, da jih je 
potrebno izvesti, urediti pa moramo, kaj je sociala, kaj pa je 
čisto izobraževanje. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Sam bi le dodal, 
ker je v tem dodatnem poročilu izpadlo po pomoti, da smo na 
Planski skupini obravnavali danes zjutraj tudi to in se oprede- 
lili do predlogov Predsedstva Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije k sklepu. Člani skupine niso upoštevali pripomb Pred- 
sedstva skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije k delovnemu 
osnutku sklepa, ki naj bi ga zbori sprejeli ob resoluciji. Člani 
cenijo, da naj se navedena problematika rešuje v okviru skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, ugotovili pa so, da so rešitve 
nakazane tudi v 10. točki predloga sklepa. 

Tudi sam si omenil, da smo v amandmajih o teh zadevah 
razpravljali in da je potrebno to upoštevati pri koordinaciji in 
Pri usklajevanju. Samo toliko v pojasnilo, ker je dodatno poro- 
čilo pomanjkljivo oblikovano. 

Besedo ima tovariš Borut Križ, 10. okoliš, kultura in 
presveta. Novo mesto. 

BORUT KRIŽ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina občine Novo mesto in skupna delegacija 10. 
okoliša Novo mesto sta obravnavali predlog resolucije, ki je pred 
nami za leto 1988, in sprejeli naslednje ugotovitve in stališča. 

1. S predlogom resolucije Slovenije za leto 1988 še 
Yedno niso znani vsi pogoji gospodarjenja za vse leto 1988, kar 
izhaja iz nedorečenosti v zvezni resoluciji. 

2. Sprejeti zvezni proračun in resolucija jasno kažeta, 
da se v letu 1988 v SR Sloveniji še povečujejo obveznosti do 
federacije, kar znižuje možnosti vseh oblik porabe v SR Sloveni- 
ji. 

3. Omejitev republiške resolucije v uvoz je tudi 
Usmeritev republiške resolucije v izvoz. Taka usmeritev je 
rešilna bilka za naše gospodarstvo, vendar pa nismo uspeli 
izboriti ustreznega statusa izvoznika. Ponujeni 200.a člen 
deviznega zakona rešuje začasno vse in ničesar. Tečaj dinarja se 
Po devalvaciji ne spreminja, čeprav inflacija še zdaleč ni 
ustavljena, devizne stimulacije so znižane, oboje pa pospešuje 
devizno in dinarsko nelikvidnost izvoznikov. Tuji dobavitelji še 
naprej izgubljajo zaupanje. Tako se že v začetku leta povsem 
oddaljujemo od resolucijskih usmeritev. 

4. Predlog republiške resolucije je precej bolj omeje- 
valen, kot je bil njen osnutek. 1%-na rast družbenega proizvoda 
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pogojuje "restriktiven razvoj" gospodarstva in družbe. Na vpra- 
šanje, kako zagotoviti hitrejšo rast industrijske proizvodnje, ki 
je lahko edina pot razvoja, ni jasnega odgovora - gotovo je to z 
izvozom. Tako kot je opredeljen, pa ne daje te možnosti. 

5. Omejevanje na področju skupne in splošne porabe, 
katera rast je opredeljena z 8% nižjo rastjo od rasti nominalnega 
dohodka, je nadaljevanje politike, začete v letih 1981 in 1982. 
Taka usmeritev je za občino Novo mesto še posebej težka, zlasti 
glede na infrastrukturne probleme in slab položaj predvsem v 
nekaterih družbenih dejavnostih. 

6. Tako kot so zastavljeni bilančni podatki, iz katerih 
izhajajo usmeritve resolucije za leto 1988, so nekateri zelo 
pogojeni. Na primer 4,7% rast izvoza in prav toliko povečana 
realna rast prihodkov od prodaje na tujih trgih, ob hkratnem 11% 
načrtovanem realnem padcu prihodkov od kompenzacij in dotacij. 
Vprašljiva je ob 1% rasti družbenega proizvoda načrtovana 3,5% 
realna rast porabljene energije. Še najvišjo pozitivno realno 
rast izkazuje v tabeli 10 rast prispevkov zveznemu proračunu in 
sicer 8%. Take osnove, na katerih temelji republiška resolucija, 
so energetsko sporne, prav tako pa ne temeljijo na programu 
stabilizacije. 

7. Organizacije združenega dela, ki ne zagotavljajo 
delavcem osebnega dohodka, ki bi ustrezal potrebam normalnega 
reproduciranja delovne sile, naj bi postale poslej vprašljive. 
Usmeritev resolucije je sicer razumljiva, izpeljava pa ne. 
Sprašujemo se, ali je 160.000 dinarjev osebnega dohodka, kar naj 
^i trenutno zadoščalo za normalno reproduciranje delovne sile, 
dovolj za preživetje? Vsak delavec, ki dela, bi moral zaslužiti 
ne samo za svojo enostavno, temveč za razširjeno reprodukcijo. Na 
taki izpeljavi resolucije ravno v kolektivih, ki danes poslujejo 
v težavah, in to ne vedno po lastni krivdi, ne gre graditi. Morda 
le v primeru, če želimo z zniževanjem realne vrednosti dela 
Postaviti pod vprašaj čim več kolektivov. 

8. Čeprav sprejetje republiške resolucije za leto 1988 
zamujamo, pa po svoje tudi prehitevamo. Izračune in elemente, ki 
so že vgrajeni v predlog zvezne in republiške resolucije bi 
korali namreč sprejeti in potrditi še naši upniki. To je samo še 
ena domneva več v našem razvoju, ki pa bo, če se bo uresničila, 
oistveno spremenila še ne povsem znane pogoje gospodarjenja. 

Predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
Plana Slovenije za obdobje 1986 do 1990 v letu 1988 pogojno sicer 
sprejemamo, saj ob nedorečenih pogojih gospodarjenja za leto 1988 
predvsem ne vemo, kaj se bo zgodilo po ukinitvi intervencijskih 
zakonov, in tov drugi polovici leta, težko oblikujemo kakršenkoli 
konstruktivni predlog resolucije. 

Posebej izhajajoč iz sklepov Skupščine SR Slovenije z 
^ne 25. decembra 1987 pa zahtevamo enakopraven položaj delavcev v 
družbenih dejavnostih in enakopravno vrednotenje njihovega dela. 
delitev delavcev v dve skupini - to je na tiste v gospodarstvu in 
na druge v negospodarstvu, kjer so ti drugi apriori 8% točk manj 
vredni od delavcev v prvi skupini - ta delitev delavcev ni 
sprejemljiva in ni utemeljena. Smo pa za določitev prioritete po 
dejavnostih in programih. 
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V Novem mestu že pripravljamo program racionalizacije 
služb in administrativno-tehničnih del izvajalskih organizacij 
združenega dela. Hkrati pa naj delegati v Zboru republik in 
Pokrajin Skupščine SFRJ odločno vztrajajo pri uveljavitvi že 
oblikovanih stališč ter pri dopolnjevanju deviznega zakona in 
tržne naravnanosti v družbenoekonomskih odnosih v procesu dogra- 
jevanja protiinflacijskega programa. Gospodarski zbornici, njenim 
asociacijam in vsem organizacijam združenega dela v Sloveniji pa 
Predlagamo, da proučijo vse možnosti za povečanje obsega proizvo- 
dnje in uspešnosti gospodarjenja, da bi v letu 1988 dosegli višjo 
rast dohodka in družbenega proizvoda od načrtovane, s čimer bi 
omilili posledice restriktivne politike porabe na vseh področjih 
in omogočili hitrejši razvoj. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Regina Rozman, 10. okoliš, socialno-zdravstveno področje, Celje. 
Pripravi naj se Anton Sušek. 

REGINA ROZMAN: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Pri obravnavi predloga resolucije naša dele- 
gacija ugotavlja, da je potrebno nekatere opredelitve posebej 
izpostaviti, ker bodo zelo zaostrile izvajanje dejavnosti v letu 
1988, pri tem pa vsi problemi dejansko izhajajo iz nestimulativ- 
nega sistema poslovanja gospodarstva. Opredelitev v prvem delu 
resolucije, pod točko 2, pomeni tak restriktiven pristop - torej 
zaostajanje za 8% rastjo dohodka, da bodo vsi napori usklajevanja 
dohodka in osebnih dohodkov v preteklih letih v družbenih dejav- 
nostih izničeni. S tem ukrepom onemogočamo dejavnosti, ki naj bi 
povečale produktivnosti delovnega človeka. 

V poglavju III, 4. točka, je naloženo, da bi znotraj 
Posameznih dejavnosti selektivno opredelili prioritetne naloge. 
Predlagamo, da bi te prioritete določili v resoluciji in sicer 
tako, da se opredeli, katere družbene dejavnosti imajo večjo 
Pomembnost za rast produktivnosti in strokovno preobrazbo gospo- 
darstva in negospodarstva. 

Pripombo smo imeli tudi k III. poglavju, točka 5.1., 
oetrta alinea, kjer se govori o obsegu sredstev za osebne dohodke 
2a družbene dejavnosti. Kot sem zasledila v amandmajih, je to z 
21. amandmajem, ki ga podpirajo sindikati, rešeno. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Ali umikate ta amandma? 

REGINA ROZMAN: Podpiramo, da se le-ta sprejme. 
V III. poglavju 5.2. točke je v tretji alinei prvega 

odstavka opredeljeno, da se bodo prispevki zadovoljevanja skupnih 
Potreb med posameznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
^vartalno usklajevale v Skupščini SR Slovenije. 

Sprašujemo se, po katerem zakonitem predpisu lahko 
resolucijska izhodišča odvzemajo pravico odločanja skupščinam 
samoupravnih interesnih skupnosti. Zavedamo se resnosti položaja 
in nujnosti usklajevanja, vendar izvirna pravica po zakonitih 
Predpisih pripada skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti. 
Torej je ta opredelitev prehitela zakonitost obstoječih predpi- 
sov. Hvala lepa. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Anton Sušek, 41. okoliš, gospodarsko področje, Maribor-Tabor. 
Pripravi naj se Venčeslav Pušnik. 

ANTON SUŠEK: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov 41. okoliša Skupščine občine Maribor- 
Tabor je imela k predlogu resolucije naslednje pomisleke in 
Pripombe: 

Resolucijo o izvajanju družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije sprejemamo v pogojih poglobljene ekonomske in 
družbene krize, v kateri smo soočeni z visoko stopnjo inflacije, 
ki razgrajuje ustvarjalne napore delavcev in povzroča negotovost 
in nezaupanje v sposobnost odgovornih družbenih dejavnikov za 
oblikovanje in uresničevanje učinkovite stabilizacijske politike. 
Cilji, zastavljeni v resoluciji, so realnejši, kot so bili 
Prvotno zastavljeni v oktobrskem osnutku. Njihovo uresničevanje 
Pa bo dokaj zahtevna naloga. Po predlaganem besedilu prve točke 
drugega poglavja naj bi bilo v letu 1988 v Sloveniji mogoče 
doseči enoodstotno rast družbenega proizvoda, k čemur bi indu- 
strijska proizvodnja prispevala z enoodstotno rastjo. Glede na 
to, da so novembrske intervencije zvezne vlade močno osiromašile 
predelovalno industrijo oziroma jo celo spravile na beraško 
Palico, pa se nam zdi ta cilj manj verjeten. Velika cenovna 
neskladja, povečane vhodne cene in blokirane izhodne cene, ki so 
posledica antiinflacijskega programa, otežujejo doseganje dohod- 
ka, ki bi zagotovil pozitivno poslovanje temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Zato bo potrebno največ napora usmeriti v izboljšanje 
ekonomičnosti poslovanja, to je v optimalno nabavo, izkoriščenost 
materiala ter zmanjšanje zalog. Da bi prišlo do pozitivnih 
Premikov, torej do dosega resolucijskih ciljev, zahtevamo konkre- 
tizacijo prehoda na tržno ekonomijo. Delegati v zvezni skupščini 
Pa naj zahtevajo takojšnjo ukinitev intervencijskih zakonov, ki 
omejujejo prosto oblikovanje cen. 

V 3. točki predvideva resolucija povečanje deleža 
akumulacije v dohodku. Za dosego tega cilja bo potrebno najprej 
doseči dohodek, nato pa še znižati obveznosti oziroma vse oblike 
Porabe. Razbremenjevanje gospodarstva ne sme - čeprav je v 
resoluciji navedeno, da nekaj let še ne bo možno bistveno znižati 
obremenjenosti gospodarstva - ostati le fraza, kar pa bo imelo 
negativne posledice za družbene dejavnosti. 

Zaradi navedenega bi morali skrajno pretehtano, s 
selektivnim pristopom oceniti, katere sfere družbenih dejavnosti 
bomo izvzeli iz omejitev. 

Glede na vsesplošne omejitvene ukrepe ocenjujemo, da bi 
oilo potrebno na področju socialnega varstva in zdravstva poiska- 
ti možnosti, da so pravice iz teh dveh področij izvzete iz 
omejitev, s tem, da se jim postavi pogoj, da tudi sami iščejo 
lastne notranje rezerve. 

Zaradi vedno slabših življenjskih razmer se bo verjetno 
slabšala zdravstvena raven. Prav tako bodo tudi vedno težji 
Pogoji gospodarjenja povzročali povečanje števila brezposelnih 
delavcev. 
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Prepričani smo, da bi trmasto vztrajanje na linearnem 
omejevanju porabe sredstev za vse družbene dejavnosti imelo 
neslutene posledice, ki bi se ponovno najmočneje kazale v gosp- 
odarstvu. Sicer menimo, da resolucija z realnimi razmerji upošte- 
va možnosti našega razvoja. Bremena zmanjšane potrošnje je 
Potrebno porazdeliti enakomerno na vse segmente, podobno bi 
kazalo porazdeliti tudi ukrepe za realizacijo dohodka in dosega- 
nje akumulacije. Uspešnost tega pa je v največji meri odvisna od 
tržno naravnanih pogojev gospodarjenja. 

Predlog resolucije v tabelarnem pregledu prikazuje 
razporejanje dohodka in čistega dohodka. Iz tabele je mogoče 
razbrati, da bo akumulacija temeljnih organizacij združenega dela 
dosežena v višini 1.104,6 milijarde din. V tabeli 12 pa so 
Prikazani neto odlivi iz SR Slovenije v višini 1.592,4 milijarde 
din, kar pomeni praktično večji odliv, kot znaša akumulacija 
slovenskega gospodarstva. 

Neto odliv v tujino znaša 376, 3 milijona din, v druge 
socialistične republike in socialistične avtonomne pokrajine pa 
1»216,1 milijarde din. Celotna akumulacija slovenskega združenega 
dela se preliva oziroma odliva v druge socialistične republike in 
avtonomne pokrajine. 

Ti odlivi za desetino presegajo razpoložljiva sredstva 
akumulacije. V gospodarskih organizacijah Socialistične republike 
Slovenije se sprašujemo, kako dolgo si Socialistična republika 
Slovenija še lahko privošči odlivanje celotne svoje akumulacije v 
druge regije ter si na ta način zavira svoj lastni razvoj. 

To pomeni, da se več kot 11% družbenega proizvoda 
odliva izven Socialistične republike Slovenije, kar pa predstav- 
lja 40,68% neto osebnih dohodkov gospodarstva Socialistične 
republike Slovenije. 

V gospodarstvu se sprašujemo, kje dobiti potrebna 
sredstva za razvoj in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, 
kar pa je kot prioriteta zastavljeno v predlogu resolucije za 
leto 1988. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Venčeslav Pušnik, 21. okoliš, gospodarsko področje, Koper. 
Pripravi naj se Miloš Veršec. 

VENČESLAV PUŠNIK: Tovarišice in tovariši delegati! Imam 
tri stvari, katere moram kot turistični delavec posredovati na 
tem zasedanju in vas pozvati k razumnemu ugotavljanju, da je 
turizem paradni konj za pridobitev deviz. Amandmaji Obalne 
skupnosti in Splošnega združenja gostinstva in turizma Slovenije 
So bili delno sprejeti, delno pa ne. 

Na skupni seji vseh delegatov Skupščine Obalne skupno- 
sti Koper, Skupščine Obalne skupnosti Izola, Piran, pa so vsi 
delegati skupaj in celotno turistično gospodarstvo Slovenije 
l2razili zahtevo, da se v prioritetni red postavi tudi turizem 

Zakaj? Zaradi tega, ker je v vseh planskih aktih 
Jugoslavije in v strategiji turizma določeno, da se mora turizem 
hitreje razvijati kot celotno gospodarstvo. Gre samo za en 
amandma, in sicer, da bi za poglavjem, ki govori o turizmu, 
dodali samo en stavek, in sicer, da se za stavkom, ki govori o 
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Prednostnih kmetijstva doda: "Na zagotavljanju stabilnejših 
Pogojev gospodarjenja in ekonomskih spodbud za hitrejši razvoju 
turizma Jugoslavije." 

Drugo. Nismo zadovoljni z amandmajem in odgovorom 
Izvršnega sveta glede ribištva. Menimo, da bi v resoluciji 
namesto "kmetijstva, s poudarkom na živinoreji", moralo pisati 
tako, kot je zapisano v nomenklaturi: živinoreja, poljedelstvo in 
ribištvo. S tem bi zajeli vse najbolj ogrožene dejavnosti. 

Imam še eno pripombo, in sicer na govor tovariša 
Frleca. Glede programa izgradnje magistralnih cest. 

Tako bi avtocesta Šentilj-Koper, kot krak slovenskega 
cestnega križa, morala biti vključena v prioritetne naloge. S 
tako dinamiko izgradnje odsekov, kot je sedaj predvidena za 
izvajanje v Sloveniji oziroma Jugoslaviji, ne omogoča pogojev 
razvoja območja Istre, tako kot je bil sprejet s planom. Tukaj 
rooram poudariti, da tudi Osimske ceste ne pripeljejo ceste do 
Istre, v Portorož. 

Zato mislimo, da amandma, ki ga je podal Izvršni svet o 
gradnji cest do turističnih mest, ne predstavlja v resoluciji 
začrtane naloge, da bi bila zgrajena obalna cesta oziroma avtoce- 
sta do obalne ceste. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Miloš Veršec, 9. okoliš, kmetijstvo, Žalec. Pripravi naj se Brane 
Lampret. 

MILOŠ VERŠEC: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Ko je naša delegacija obravnavala predlog republiške 
resolucije - zlasti tisti del, ki obravnava celjsko razmerje - 
Inoram reči, da smo bili močno razočarani. Res je, da resolucija 
Pod 3, točka 6, predvideva, da bodo samoupravne interesne skupno- 
sti za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne 
Preskrbe Slovenije in samoupravne interesne skupnosti za pospe- 
ševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe v 
občinah, upoštevale zaostrene ekonomske razmere v živinoreji, pri 
reševanju težkega ekonomskega položaja v živinoreji, ter da se 
bodo v to vključile tudi poslovne banke, ki naj bi z ustreznej- 
šimi krediti omogočile ugodnejše pogoje za tekočo kmetijsko 
Proizvodnjo. To je vse lepo in prav, če bi se v resnici vse to 
izvršilo v tekočem letu, ker pa dobro vemo, da bodo samoupravne 
interesne skupnosti za proizvodnjo hrane in zagotavljanje osnovne 
Preskrbe zbrale znatno manj sredstev kot preteklo leto, ker se 
oodo sredstva zbirala iz ostanka dohodka, del delovnih organiza- 
cij pa, kot vemo, ima že sedaj veliko izgubo. 

Banke bi res lahko znatno pomagale kmetijstvu z ustrez- 
nimi krediti, saj imajo dosti rezerv iz naslova a vista vlog 
občanov in iz raznih skladov. Vedeti je treba, da se kmetijski 
^Pital znatno počasneje obrača kot v industriji, na primer v 
■Rastlinski proizvodnji enkrat letno, pri pitanju pa je ta obrat 
do 450 dni. Prav zaradi tega kmetijstvo ne more prenesti tako 
visokih obresti, kot jih danes ponujajo bančniki, ker se razume, 
c^a je potem dražja tudi proizvodnja. Nepoznavalci kmetijskih 
razmer v svetu pa nam kmetom in kmetijstvu kot celoti očitajo, 
2akaj ne proizvajamo kmetijskih pridelkov po svetovnih cenah. Tem 
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bi pa odgovorili, da so svetovne cene kmetijskih proizvodov 
pogosto nižje od najnižjih proizvodnih cen, to se ve, da so 
posledica protekcionističnih ukrepov v državah, ki so se odločale 
za razvoj kmetijstva in zasledovanje takšnih ciljev, kot so dobra 
samooskrba, izkoriščanje vseh naravnih potencialov in tako 
naprej. 

Menim, da je protekcionizem tudi potreben, saj je sicer 
kmetijstvo neke dežele preveč izpostavljeno konkurenci tistih 
držav, ki se zaradi presežkov borijo za trg tudi s cenami, ki so 
pod proizvodnimi, na primer v državah EGS. Menim, da se naša 
republika lahko precej primerja s konfiguracijo terena z alpsko 
Švico. Ta država ima racionalno kmetijsko politiko, ki ne zasle- 
duje le enega cilja - predelave hrane - temveč ima tudi druge 
naloge, na primer skrb za kmetijsko zemljo, ohranjanje kulturne 
krajine in drugo. 

Drugače povedano, Švicarji so se odločili, da kmetom 
poleg pridelkov hrane plačajo tudi vse drugo, kar opravljajo v 
družbi. Kar predstavljajte si, tovarišice in tovariši, ko bodo 
naši hribi prazni in domovi zapuščeni, kako pusta bo ta krajina 
in kako privlačna bo za turizem, o katerem toliko govorimo in 
pišemo. Torej je potrebno, da naša republika izdela dober kmetij- 
ski program, s tem pa dobro kmetijsko politiko, na demokratičnih 
načelih. Ta politika pa bi morala zasledovati cilj, ki bi bil z 
nacionalnega vidika zaželen. Nekateri trdijo, da imajo lahko 
dobro kmetijsko politiko samo bogate države, kar pa sploh ne 
drži. 

Indija je po gospodarskem kriteriju država v razvoju, 
pa ima vendarle dobro kmetijsko politiko, dočim na primer v 
Madžarski, na Čehoslovaškem, ki sta precej bolje razviti od nas, 
kmetijstvo propada. Podobno je v vseh realsocialističnih državah. 
V vseh teh državah nimajo ustrezne kmetijske politike, zato pa 
morajo hrano tudi uvažati. 

Mi se moramo hitro strezniti. Znano je, da kdor ne reši 
kmetijskega problema, ne bo rešil tudi ostalega gospodarstva. Oče 
predvojne čehoslovaške države Masaryk je rekel: "Kmetijstvo je 
steber države in stabilnosti." Korak je potreben hitro, če 
hočemo, da bomo v naši državi pridelovali dovolj hrane, in to po 
dostopnih cenah. Sram me je kot kmeta, da mora naša država 
uvažati mleko, a ne iz protekcionizma, temveč zaradi resnega 
pomanjkanja tega tako važnega osnovnega živila. Zgodilo se nam 
bo, da bomo morali uvažati živino in meso, ker v takih censkih 
nesorazmerjih vse več rejcev opušča pitanje, ker z izgubo res ni 
več pripravljen proizvajati. 

Vedeti je treba, in tega ne bi smeli pozabiti, da je 
nerazviti kmet vse od leta 1945 naprej pomagal razvijati našo 
industrijo s poceni pridelano hrano, da so kmečki gozdovi v prvih 
povojnih letih bili glavni nosilec prepotrebnih deviz, zato je 
prav in je tudi čas, da se to postopoma vrača, kot je praksa v 
ostalem razvitem svetu, kjer vedo, kaj kmetijstvo pomeni za 
gospodarstvo. 

Sicer je resolucija z raznimi popravki še kar sprejem- 
ljiva, naša delegacija bo glasovala zanjo, to je pač vozni red, 
katerega se tako in tako nihče ne drži. Hvala lepa. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Besedo ima Brane 
Lampret, 4. okoliš, gospodarsko področje, Ljubijana-Šiška, 
pripravi naj se Rado Bergant. 

BRANE LAMPRET: Tovarišice in tovariši! Pri obravnavi 
predloga resolucije sta gospodarska in obrtna skupina 4. in 2. 
okoliša iz Šiške oblikovali naslednja stališča, pomisleke in 
mnenja oziroma amandma. 

Skupini ocenjujeta, da je sicer sedanja resolucija 
dosti bolj pripravljena, kot je bilo besedilo osnutka. Ob posa- 
meznih poglavjih pa skupini ocenjujeta naslednje: 

Predlog resolucije je še vedno preveč splošen, na 
posameznih segmentih družbenega razvoja v letu 1988 so oprede- 
litve malodane deklaratorne, vsekakor pa so takšne, kakršne smo v 
številnih družbenih dokumentih in resolucijah v preteklih letih 
že večkrat zapisali. Zato skupini menita, da razen kompletnih 
opredelitev v poglavju II, točka 1., 2. in 3., v katerih so 
konkretno opredeljeni resolucijski cilji za leto 1988, predlog 
resolucije obravnava celo vrsto področij, kot so kmetijska 
proizvodnja, prestrukturiranje gospodarstva, ekonomski odnosi s 
tujino, drobno gospodarstvo, stanovanjsko gospodarstvo, zadovo- 
ljevanje osebnih, splošnih in skupnih potreb, ki so opredeljena 
zelo splošno in kot takšna pomenijo zgolj trajnejšo oziroma 
srednjeročno opredelitev. 

Poglavje III, točka 5.2. v drugi alinei. Menimo, da ne 
bi bilo umestno združevati prispevke samoupravnih interesnih 
skupnosti na ravni republike na enotnem žiro računu, z namenom 
racionalizacije in kontrole, saj to pomeni koncentracijo sredstev 
na enem mestu, kar pa očitamo dostikrat zvezni vladi. Racionali- 
zacijo in širši družbeni nadzor sicer podpiramo, vendar se lahko 
zameglijo viri in pa prednostna uporaba sredstev s prelivanjem 
le-teh. 

Tudi Zakonodajno-pravna komisija meni,da bi bilo 
potrebno to besedilo bolj precizirati, saj iz besedila ne bi 
smelo izhajati, da naj bi se v Skupščini SR Slovenije usklajevala 
vprašanja, ki so sicer v občinski pristojnosti. 

Komisija tudi meni, da predvideno usklajevanje lahko 
pomeni zgolj neke vrste koordinacijo in širši družbeni nadzor v 
okviru Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, v katerem so 
zastopani predstavniki uporabnikov in bi v nasprotnem primeru to 
pomenilo prekoračevanje ustavne pristojnosti Skupščine SR Slove- 
nije. 

Skupini zato menita, da bi stališče, ki ga je dala 
Zakonodajno-pravna komisija, morali upoštevati, zato je nujno, da 
se v tem delu resolucije besedilo smiselno spremeni. 

V vezi z resolucijo še ena misel. Ko smo delegati 
obravnavali osnutek republiške resolucije, smo se sklicevali na 
še nesprejeto zvezno resolucijo in s tem na nepoznane pogoje 
gospodarjenja v letu 1988. Ugotoviti pa moramo, da dosedanji 
predlog predložene republiške resolucije še vedno ne daje vseh 
odgovorov o pogojih gospodarjenja v tem letu,da niso poznani 
učinki zadnjih intervencijskih ukrepov Zveznega izvršnega sveta, 
razen morda negativnih učinkov - o tem se je že dosti govorilo - 
in ni znan čas trajanja sprejetih ukrepov. Ob tem smo slišali 
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preko sredstev javnega obveščanja, da še vedno niso ustrezno 
rešena sporna vprašanja deviznega poslovanja v državi, kar vse 
skupaj ne more dobro vplivati na vsebino resolucije, ki jo danes 
sprejemamo. 

Skupini delegatov sta oblikovali še amandma, ki ste ga 
delegati danes prejeli na klop, s katerim pa naj bi v resoluciji 
pravzaprav samo postavili cilj pristopiti k taki sistemski 
rešitvi, da bi nosilci samostojnega osebnega dela oziroma njihova 
obratovalnica lahko pridobila status samostojnega gospodarskega 
subjekta. Tovariše delegate iz obrtnega področja bi pa prosil, da 
ta amandma dobesedno obrazložijo. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Rado Bergant, 2. okoliš, obrtno področje. Ljubijana-Šiška. 

RADO BERGANT: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Kakor ste slišali iz razprave mojega predhodnika, 
smo delegati 2. okoliša s področja obrti in delegati 4. okoliša 
občine Ljubijana-Šiška sklenili predlagati delegatom Skupščine SR 
Slovenije v obravnavo in sprejetje naslednji amandma, ki se 
nanaša na pospeševanje razvoja samostojnega dela. 

Predlog amandmaja bi bil, da se v poglavju I, točka 2, 
za dvanajsto alineo doda nova, trinajsta alinea, ki se glasi: "- 
za uresničevanje takšnih sistemskih rešitev, ki bodo dajale 
možnost nosilcu samostojnega osebnega dela, da pridobi njihova 
obratovalnica status samostojnega gospodarskega subjekta." 
Sedanja trinajsta alinea naj postane štirinajsta alinea. 

Dovolite mi, da dam še kratko obrazložitev. Na neka- 
terih področjih samostojnega osebnega dela je tehnološki razvoj 
dosegel že takšno proizvodno stopnjo, da mu sedanje sistemske 
rešitve predstavljajo že resno oviro pri nadaljnjem tehnološkem 
in s tem gospodarskem razvoju. To pa so predvsem proizvodno- 
obrtne dejavnosti, ki so kooperacijsko intenzivno povezane s 
sistemom združenega dela, ki pa mu morajo nujno slediti v njego- 
vih rastočih tehnoloških zahtevah. 

Tehnološki razvoj pa ne pomeni nič drugega kot trajno 
intenzivno vlaganje v modernizacijo opreme, organizacijo poslo- 
vanja, raziskovanja, izobraževanja ter inovacij. S tem, ko pri 
nosilcu samostojnega osebnega dela nimamo razmejene proizvodne in 
osebne porabe, tudi niso dane možnosti za oblikovanje namenskih 
poslovnih sredstev za potrebe tekoče reprodukcije. Tu mislim 
predvsem na obratna sredstva. Prav tako pa so tudi omejene 
možnosti za investicije v osnovna sredstva. Imamo sicer sistem 
davčnih olajšav, ki pa v praksi ni zaživel in ni dal pričakovanih 
učinkov. Nekaj tudi zaradi tega, ker se ostanek dohodka v naši 
panogi stalno zmanjšuje. 

Ker je obrtnik obdavčen kot vsak občan, nima nobenih 
realnih možnosti za zagotavljanje oziroma za obnavljanje potreb- 
nih trajnih virov poslovnih sredstev. Še zlasti v sedanjih 
inflacijskih razmerah ne. Neobdavčeni limit skupnega dohodka 
občana pa je enak za občane, ki ne opravljajo nobene obrtne 
dejavnosti, kot za občana, ki opravlja obrtno dejavnost z več 
zaposlenimi delavci in z velikimi potrebami po trajnih virih 
obratnih sredstev. Financiranje obratnih sredstev s tujimi viri - 
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bančnimi - zanje veste, kakšne so obresti - za večin obrtnikov ni 
sprejemljiv. 

Takšna sistemska rešitev bi tudi stimulativno vplivala 
na večjo proizvodno angažiranje deviznih in dinarskih prihrankov 
prebivalstva, za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva. 

Za nekatere iz obrtne dejavnosti je prav rešitev 
statusnega položaja obratovalnice ključnega razvojnega pomena. Če 
želimo z razvojem samostojnega osebnega dela resnično naprej, 
potem moramo brez odlašanja pričeti reševati tudi ta problem. 
Brez odlašanja zato, ker je od statusnega položaja obratovalnice 
odvisen sistem in politika obdavčevanja samostojnega osebnega 
dela. Ta problematika bo prav kmalu v skupščinskih prostorih. 

Predlog amandmaja je oblikovan tako, da ni generalizi- 
ran za vse vrste obrtnih dejavnosti, temveč samo za tiste dejav- 
nosti in obratovalnice, ki bodo izpolnjevale določene minimalne 
pogoje, ki jih bo predlagal zakonodajalec. Prosim zbor, da 
glasuje za ta naš amandma in ga podpre. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Besedo ima tovarišica 
Alojzija Planinšek, predsednica Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. 

ALOJZIJA PLANINŠEK: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Delegati samoupravnih organov skupščine 
Skupnosti socialnega varstva in otroškega varstva dajejo amandma 
k prvi alinei 2. točke I. poglavja, da se v tretji vrstici v 
oklepaju za besedilom "SPIZ" doda vejica, "sredstev za porodniški 
dopust in za socialno-varstvene pravice". Torej, da se ta sred- 
stva za te dejavnosti izločijo iz omejitve. 

Dovolite, da dam kratko obrazložitev. Za nadomestilo za 
porodniški dopust, ki jih prejema okoli 23.000 upravičencev, smo 
po oceni v letu 1987 porabili 22 milijard. S 1. majem 1987 so 
bila na pobudo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
spričo tega, ker sistem valorizacije nadomestila ni kompenziral 
pospešene rasti osebnih dohodkov in je povzročil izrazito slab- 
šanje dohodkovnega položaja populacije upravičencev. Prenos teh 
sprememb na letošnje leto in preračun obsega sredstev na vse leto 
1988 zahtevata približno 7% realno povečanje sredstev za nadome- 
stila. To pomeni ob predvidenem realnem 3% upadanju sredstev za 
vse programe družbenih dejavnosti, tudi za porodniški dopust, 
5.500 milijonov din izpada sredstev v te namene. Tega bremena 
sistem otroškega varstva ne more nositi, ker bi njegova prerazpo- 
reditev na ostala dva programa, to je na družbene pomoči otrokom 
in na vzgojnovarstveno dejavnost pomenila ne le 3%, temveč 9% 
realno manj razpoložljivih sredstev za ta dva programa. 

Ob zgoraj povedanem ne smemo zanemariti tudi dejstva, 
da spada SR Slovenija, poleg SR Hrvatske in Avtonomne pokrajine 
Vojvodine, med tista območja Jugoslavije, ki imajo najnižjo 
stopnjo naravnega prirastka, v letu 1986 v SR Sloveniji 3,4%. 
Padec stopnje naravnega prirasta v SR Sloveniji po letu 1979 
pomeni, da ne dosegamo enostavne reprodukcije prebivalstva ter 
izrazito staranje prebivalstva, ki ne pomeni razvojni potencial 
za družbo. Znižuje pa se tisti del, ki to pomeni, to je delež 
otrok in mladine. 
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Menimo, da je treba realno rast sredstev za nadomestila 
za porodniški dopust ocenjevati enako, kot realno rast na pokoj- 
ninskem področju, na račun zakonskih pravic. 

Še eno obrazložitev imam. Glede na socialne zaostritve 
zaradi predvidenih gibanj v letu 1988, ki jih predvideva tudi 
predlog resolucije, bodo zahtevale po oceni Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije okrog 19% povečanje upravičencev do 
socialno-varstvenih pomoči. Ob zahtevi po ohranjanju socialne 
varnosti ni mogoče pričakovati, da bi to lahko kompenzirali z 
nižjimi pomočmi. Zaostritve v uporabi vstopnih kriterijev za 
pravice pa tudi ne morejo dati tako drastičnih učinkov, ker se 
selektivni pristop občinskih skupnosti izvaja dejansko že nekaj 
let. Razen tega smo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije že v 
decembru 1987 ugotovili, da je bila rast povprečnih družbenih 
pomoči otrokom v letu 1987 za okoli 10% točk počasnejša od rasti 
povprečnih osebnih dohodkov v republiki. Ocenjujemo, da je realna 
vrednost povprečne družbene pomoči otrokom v letu 1987 za okoli 
15% nižja, kot je bila v letu 1986. V občinah, kjer valorizacije 
niso izvedli, zadnja valorizacija pa je bila 1.10.1987, je ta 
zaostanek še mnogo nižji. Valorizacij niso izvedli prav zaradi 
pomanjkanja sredstev, do katerega je prišlo kljub temu, da so 
bila sredstva za socialne prejemke v letu 1987 izvzeta iz omejit- 
ve. 

To je samo kratka obrazložitev, ostalo pa ste lahko 
zasledili v dopolnitvah, ki ste jih dobili za današnjo sejo. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Jordan Blaževič, 14. okoliš, gospodarstvo, Radovljica. 

JORDAN BLAŽEVIČ: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Za nami je zopet leto dni stagnacije, pred 
nami pa leto, ki nam ne obeta nič boljšega. Združeno delo ne more 
prenašati vedno večjih bremen in omejitvenih ukrepov. Ne moremo 
delati, kakor bi želeli, ampak tako, kakor nam zvezna administra- 
cija predpisuje. To pa pomeni nazadovanje. Če bi imeli več 
svobode pri poslovanju, bi v združenem delu lahko veliko več 
naredili in izvozili, kar bi bilo v korist cele države. Podrejati 
se moramo skupnim interesom, ki za nas pomenijo stagnacijo in nas 
vodijo v vedno večjo revščino. Za prestrukturiranje gospodarstva 
smo prav malo storili. V združenem delu ne vemo, kaj bo jutri, 
čeprav že danes ni mogoče dobro delati in planirati pod sedanjimi 
pogoji. Sprašujemo se, ali je to, kar imamo danes, proti- 
inflacijski ali protiproizvodni program, saj se ustavlja proiz- 
vodnja namesto inflacije. Načrtovana rast družbenega proizvoda za 
1% pomeni stagnacijo, životarjenje in zaostajanje za razvitimi 
državami. Resolucija je premalo konkretna in ne nakazuje izhoda 
iz krize. Še vedno ne poznamo pogojev gospodarjenja v tem letu. 
Kako naj v združenem delu realno planiramo? Našo usodo kroji 
zvezna administracija, ki nam ni naklonjena, ker smo želeli 
hitrejši razvoj. Zato po dosedanjih izkušnjah ne moremo nič 
dobrega pričakovati. Kaj lahko storimo? Ne smemo pristajati na 
kompromise, ki ničesar ne rešujejo. Udeležba družbenega proizvoda 
Slovenije v družbenem proizvodu Jugoslavije hitro rast zaradi 
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dvomljivega izračunavanja in nerealnega porasta z namenom, da 
bomo morali več prispevati v skupno blagajno. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Stane Lamovšek, 12. okoliš, gospodarstvo, Kranj. 

STANE LAMOVŠEK: Tovarišice in tovariši delegati! Vem, 
da bodo verjetno novinarji spet ugotavljali, tako kot so za 
zvezno resolucijo, da delegati veliko razpravljamo o njej, da pa 
bo končni rezultat približno enak, to se pravi, da jo bomo 
sprejeli in karavana oziroma razvoj dogodkov bo šel naprej po 
svoji poti. Vendar kljub temu moram opozoriti na nekatere stvari, 
o katerih smo se v Kranju dogovorili. 

1. V točki 5.2, kjer je opredeljeno financiranje 
skupnih in splošnih družbenih potreb, je rečeno, da bodo prispev- 
ki za zadovoljevanje skupnih potreb med posameznimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi parcialno usklajevani v Skupščini SR 
Slovenije, ob upoštevanju globalne bilance sredstev za skupno 
porabo. Menimo, da takšen način usklajevanja sredstev skupne 
porabe ni ustrezen iz dveh razlogov: prvič, v tej opredelitvi ni 
razvidna vloga in odgovornost občinskih izvršnih svetov za 
oblikovanje sredstev skupne porabe; drugič, postopke usklajevanja 
med samoupravnimi interesnimi skupnostmi bo verjetno potrebno 
opraviti v izredno kratkem roku. Potreben bo tudi določen čas za 
vzpostavitev novih razmerij. Zato ocenjujemo, da bo postopek, ki 
je potreben za sprejem v republiški Skupščini, zahteval preveč 
časa, in predlagamo, da bi ta usklajevanja opravili v izvršnih 
svetih občin in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. S tem tudi 
vztrajamo pri amandmaju, ki smo ga dali, namreč obrazložitev, ki 
je bila dana in posredovana tu, ne ustreza. Rečeno je, da se bo 
usklajevanje pač vršilo in da ni potrebno posebej v resoluciji 
določati nekega vršilca oziroma usklajevalca. Vendar, v predlogu 
resolucije lahko sami vidite, da je za usklajevalca predvidena ta 
skupščina. Zato mi pri tem amandmaju vztrajamo. 

2. V materialnih okvirih razvoja je opredeljeno, da 
bodo sredstva za čiste osebne dohodke ter skupno in splošno 
porabo nominalno naraščala za okoli 8% točk počasneje od rasti 
doseženega dohodka v gospodarstvu. V tem okviru je usmeritev 
glede gibanja sredstev za osebne dohodke precej zakrita. V točki 
5.1 so sicer zapisana nekatera izhodišča za letne usmeritve za 
izvajanje družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v Sloveniji. Tu pa želimo vendarle opozoriti, da veljavna meto- 
dologija za spremljanje izvajanja usmeritev družbenega dogovora 
ni prilagojena za spremljanje zaostajanja rasti osebnih dohodkov 
za rastjo dohodka. Menimo, da jo je nujno potrebno prilagoditi 
tako, da bo na nivoju temeljne organizacije in družbenopolitične 
skupnosti to zaostajanje mogoče nedvoumno spremljati. 

Ob predlogu republiške resolucije posredujemo tudi 
pobudo za spremembo delovnega časa v deljen delovni čas v deja- 
vnostih, kjer je to možno (trgovina, banke, storitvene dejavnosti 
in podobno). V industrijskih dejavnostih, kjer ni izmenskega dela 
pa kasnejši začetek delovnega časa (ob 8.00 oziroma ob 9.00 uri). 
Tak način dela bi po našem mnenju namreč verjetno lahko prispeval 
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k povečanju produktivnosti dela. No, taka pobuda je bila posredo- 
vana tudi občinskemu in Republiškemu svetu Zveze sindikatov 
Slovenije, potem Skupnosti slovenskih občin in Medobčinski 
gospodarski zbornici. 

Nadalje smo imeli še en amandma, in sicer naslednji. 
Gre za amandma, kjer imamo pripombo, da je v predlogu resolucije 
poglavje o rasti zaposlenosti izpuščeno, v osnutku pa je bilo to 
predvideno. Vendar menimo, da bi bilo tu nekaj vendarle dodati, 
nič predvideti. Verjetno pričakujemo, da bo rast zaposlovanja v 
letu 1988 nazadovala oziroma da bo rast takšna, da bo ob koncu 
leta zaposlenih manj kot v začetku leta. V obrazložitvi je bilo 
rečeno, da je tak podatek o procentu zaposlovanja, o porastu 
procenta zaposlovanja v letošnjem letu, glede na pogoje 
gospodarjenja, praktično nemogoče dati. Dobro, s tako obrazložit- 
vijo bi se delno strinjal, vendar se ne moremo strinjati z 
dejstvom, da bi vso zadevo preprosto zamolčali. Namreč, če 
ugotavljamo, da bo zaposlovanje padlo, da bo manjše kot sedaj, 
potem bi iz tega nujno sledili ukrepi, predvideti bi bilo treba 
ukrepe, da se zadeva ne bo vlekla, ne samo v tem letu, temveč 
tudi v drugo pa tretje leto, in naprej. Namreč, tok dogodkov 
glede zaposlovanja je treba obrniti in mislimo, da bi bilo to v 
resoluciji treba vendarle opredeliti in kazati na to, da se 
zadeva obrne. Verjetno se to ne bo dalo čez noč, vendar je treba 
nekaj ukreniti. 

Toliko o sami resoluciji, kar smo se v delegaciji 
pogovarjali in se domenili. V lastnem imenu pa naslednje 
razmišljanje: 

Danes je nastopilo s strani samoupravnih interesnih 
skupnosti precej govornikov. Vsi so govorili o zaostajanju 
sredstev, ki bodo na razpolago za te samoupravne skupnosti. Nekaj 
pa me pri vsej tej zadevi vendarle moti. Namreč, če pogledamo za 
nekaj let nazaj prispevke, ki jih moramo v gospodarstvu odvajati 
od recimo 100 dinarjev neto izplačanih osebnih dohodkov posamez- 
nemu delavcu za te namene, ugotovimo lahko stalen porast iz leta 
v leto. Za tri do štiri leta nazaj bi lahko ugotavljali, da je 
bilo na 100 dinarjev neto izplačanih osebnih dohodkov potrebno 
odšteti približno med 70 in 80%, lansko leto je bilo to med 90, 
95%, da pa lahko ugotovimo po podatkih, ki sem jih danes zjutraj 
prejel na občino Tržič, da so te obveznosti na 100 dinarjev neto 
izplačanih dohodkov v letošnjem letu za mesec januar znašale že 
105 dinarjev. Ni mi jasno, da na eni strani govorimo, da je vedno 
manj sredstev za to na razpolago, na drugi strani pa lahko 
ugotovimo, da so sredstva, ki jih moramo glede na izplačane neto 
osebne dohodke v gospodarstvu vedno večja. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. K razpravi se je 
prijavila Marjeta Kopinja, 47. okoliš, gospodarstvo, Lendava. 

MARJETA KOPINJA: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Skupini delegatov občine Lendava za Zbor 
združenega dela, gospodarsko področje in za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije, sta na svoji skupni seji 28.1.1988 ob obravnavi 
predloga resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR 
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Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988, predlagali navedenemu 
planskemu dokumentu še naslednje dopolnitve: 

1. Predlagamo, da se v poglavju III, točka 6, področje 
regionalnega razvoja, dopolni z naslednjim besedilom: "tako bomo 
pristopili k dopolnitvi sedanjih ukrepov na področju pospeševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa bo pripravil osnutek sprememb in dopolnitev zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja do konca I, 
trimesečja 1988. Že ob obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju politike pospeševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji v letu 1986 so 
zbori republiške skupščine ugotavljali, da ukrepi te politike 
niso dali pričakovanih rezultatov že v srednjeročnem obdobju 
1981-1985, še slabši pa so rezultati v začetku tega 
srednjeročnega obdobja. Že sedaj opozarjamo na problem zapiranja 
finančne konstrukcije potencialnih investitorjev, saj ni možno 
vključiti sredstev obveznosti OZD za Sklad federacije za manj 
razvite republike in pokrajino Kosovo, kar naj bi predstavljalo 
največjo boniteto za investitorje v manj razvitih območjih SR 
Slovenije. 

2. Druga pomembna ovira, da bi bili učinki pri prenosu 
razvojnih programov večji, je v tem, da bi se na osnovi 
kriterijev iz pravilnika moralo le ugotoviti, katera občina ali 
regija se uvršča med manj razvita območja in bi bila potem občina 
oziroma regija v celoti bolj deležna bonitet iz ukrepov skladnej- 
šega regionalnega razvoja. Menimo namreč, da je dolžnost občine, 
da sama skrbi za skladnejši razvoj svojega območja. Tako bi manj 
razvite občine imele večje možnosti, da pridobijo nove razvojne 
programe, investitor pa bi bil tako deležen tudi večjih bonitet. 
Naložba pa bi bila bistveno bolj smotrna zaradi komparativnih 
prednosti, ki jih nudi posamezna lokacija na določeni program. 

3. V predlogu resolucije niso posebej začrtane 
aktivnosti in naloge za odpravljanje problema brezposelnosti, 
čeprav v nekaterih občinah ocenjujemo, da postaja ta problem vse 
večji. V občini Lendava imamo na primer preko 600 brezposelnih in 
to število se še povečuje, zato predlagamo, da se za občine, kjer 
je relativna brezposelnost največja, poiščejo in realizirajo 
proizvodni programi za zmanjšanje števila brezposelnih. To je 
poglavje III, točka 6. Pri tem naj sodelujejo občine. Gospodarska 
zbornica Slovenije, Izvršni svet SR Slovenije ter republiški 
upravni organi in drugi organi. Z intenzivnejšim odpiranjem novih 
produktivnih delovnih mest na kmetijskih področjih pa bi dosegli 
dvojni pozitivni učinek za hitrejši gospodarski razvoj. Nezapos- 
leni bi prispevali svoj delež k rasti družbenega proizvoda. 
Omogočena pa bi bila tudi koncentracija obdelovalne zemlje in s 
tem racionalnejša obdelava. Pospešili bi tudi proces pri usmer- 
janju kmetij. 

In 4. Ugotavljamo, da v predlogu resolucije niso 
konkretizirane naloge in predvideni viri zagotavljanja sredstev 
za hitrejši razvoj infrastrukture na manj razvitih območjih. Gre 
za izpad sredstev za te namene v preteklih letih, ki so bile 
opredeljene v dogovorih o temeljih družbenih planov republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovarišica Kopinja, samo 
eno vprašanje. Tu pravite, da bi bilo treba konkretizirati ta 
določila. Stališče izvršnega sveta in tudi planske skupine je, da 
resolucija naj ne bi konkretizirala teh zadev, vendar je ta vaša 
pripomba smiselno zajeta v točki 6. Sprašujem vas, kar bom potem 
tudi druge predlagalce amandmajev vprašal, ali niste nakazali 
problema, ki je registriran in ali se strinjate s tem, da amandma 
umaknete, ampak je to smernica tudi tem strokovnim službam? 

MARJETA KOPINJA: Da. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: To se pravi, lahko rečemo, 
da umikate amandma. Dobro. Hvala. 

Pismenih prijav k razpravi ni več. Želi še kdo razprav- 
ljati? (Da.) Janez Bratkovič, izvolite. 

JANEZ BRATKOVIČ: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Glede na to, da je bilo besedilo skupine pod 
1.6. spremenjeno, smo se sedaj v skupini dogovorili, da bi morali 
k zadnjemu stavku dodati besedilo, ki je bilo glede na sredstva 
za kreditiranje kmetijstva izpuščeno in sicer tako, da bi se 
glasilo: "zlasti živinoreje, se bodo vključile tudi poslovne 
banke s sredstvi, pod pogoji, ki so izenačeni z ostalim delom 
gospodarstva, ob upoštevanju specifike kmetijske pridelave". 

Naj obrazložim. Kmetijska proizvodnja ne zahteva 
ugodnejših pogojev. Zahteva le enakopravne pogoje z ostalim delom 
gospodarstva, z upoštevanjem specifike, ki izhaja iz narave 
proizvodnje v poljedelski in živinorejski proizvodnji, kjer se 
sredstva za tekočo proizvodnjo praktično obračajo v najboljšem 
primeru enkrat letno. Drugi vzrok pa je tudi administrativno 
zadrževanje cen na zveznem nivoju, ki povzroča odliv dohodka in s 
tem onemogoča napajanje skladov in s tem tudi sredstev za nemo- 
teno tekočo proizvodnjo in pa za razširjeno reprodukcijo. 

Sprašujem predlagatelja resolucije, glede na vsebino 
ekspozeja o specifičnih rešitvah v Sloveniji, ki naj bi delno 
omilile nastalo situacijo, iz katerih virov in za koliko časa 
bodo zagotovljena sredstva? Sprašujem predvsem zato, ker so 
sredstva namenjena za intervencije v preskrbi relativno majhna, 
glede na sprejeto prispevno stopnjo. Moti nas tudi ugotovitev 
osnovnega sklepa današnjega zasedanja, ker se ugotavlja, da je 
bilo v obdobju sprejemanja resolucije sprejetih že vrsto ukrepov 
za saniranje kmetijske proizvodnje. Obseg je prevelik zaradi 
tega, ker razen mleka ni bilo rešeno nobeno drugo vprašanje. 
Sklep z zadnjega zasedanja Skupščine SR Slovenije pa je bil, da 
se mora rešiti tako problematika mleka in mlečnih proizvodov in 
pa mesa in mlečne proizvodnje. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: To je mišljeno bolj za 
republiško pristojnost, ne pa zvezno. Dobro, bomo razčistili. 
Prosim, predstavnik Raziskovalne skupnosti Slovenije, Niko Toš. 

DR. NIKO TOŠ: Šele med razpravo tukaj v zboru in po 
pojasnilu podpredsednika Izvršnega sveta sem pravzaprav v celoti 
dojel okoliščine,  znotraj katerih poteka sprejemanje letošnje 
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resolucije. Povem naj, da sem prišel na ta zbor z naročilom 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, da vztrajam pri amandmaju, ki 
je bil prvotno predložen izvršnemu svetu in tudi Skupščini SR 
Slovenije, ki zadeva polje raziskovalnega delovanja na izseku 
tako imenovanega programa za preseganje znanstvenega in tehnološ- 
kega zaostajanja. 

Po razpravi in utemeljitvah, ki so bile podane, moram 
reči, da sem sam v dilemi, nekako se mi zdi, da razum deluje v 
smeri zaustavitve v tistem hipu, ko se nahajamo pred zidom. Kot 
predstavnik Raziskovalne skupnosti Slovenije moram ponoviti 
predlog, da naj se zamisel, ideja, ki je vsebovana v amandmaju, 
vgradi oziroma naj bo upoštevana pri izvajanju tekoče politike v 
letošnjem letu. Ne vztrajam pa pri sprejemu amandmaja. 

Posebej se mi ta hip zdi pomembno, da tako na osnovi 
analiz, ki potekajo v raziskovalni skupnosti, kakor tudi na 
osnovi lastnega opažanja, kot raziskovalec povem, da je ta 
skupščina in ta zbor s svojimi sklepi pred dobrimi tremi oziroma 
dvema letoma s sprejetjem programa raziskav znanstvenega in 
tehnološkega zaostajanja storil korak, ki bi ga lahko, če bomo 
uspeli zagotoviti njegovo nadaljevanje, pomenil tudi civiliza- 
cijski dosežek v smislu misli podpredsednika izvršnega sveta. 

Mislim, da je piramido znanja v Sloveniji treba 
sistematično negovati in nadgrajevati z vzpostavljanjem materi- 
alnih in vseh drugih pogojev za najkvalitetnejšo znanstveno rast, 
v povezavi z gospodarskim oziroma tehnološkim razvojem. 

Program za preseganje, čeprav seveda o njegovih rezul- 
tatih danes še ni mogoče presojati, saj bo prva učinkovita 
presoja mogoča šele po izteku dvo - oziroma troletnih tekočih 
programov, pa vendarle daje vidne fazne rezultate in ustvarja 
pomembne premike v polju raziskovalne dejavnosti. Po mojem vtisu 
še posebej v delovanju obeh slovenskih univerz. Zagotoviti pa vam 
moram, da si ne predstavljam teh dveh univerz brez sprememb, ki 
jih vnaša akcija 2000 raziskovalcev, ki se izraža v dinamizaciji 
pretoka kadrov. Podatki raziskovalne skupnosti govorijo o 200 
raziskovalcih, ki so prešli po kratkotrajnem usposabljanju v 
gospodarsko okolje, kar vsaj deloma negira bojazen gospodarstva, 
da raziskovalna skupnost veže nase najkvalitetnejše kadre in jih 
s tem pravzaprav gospodarstvu odvzema. Mislim, da se to kaže tudi 
v zaobrnitvi krivulje, starostne krivulje v sferi raziskovanja in 
visokega šolstva in s tem pravzaprav realno odpira šanse za 
intenzivirano povezavo in sodelovanje med sfero raziskovanja, 
znanja in tehnološko inovativno sfero v gospodarstvu. Mislim, da 
so to tiste bistvene pridobitve, ki sledijo iz tega programa, na 
katerem bi tudi raziskovalna skupnost na vsak način želela 
vztrajati. 

Mislim, da moramo ob danih okoliščinah tudi mi prepu- 
stiti presoji uspešnosti poteka tega programa in argumentov, ob 
uveljavljanju in preko tega preizkušanja pa zagotavljati nadalj- 
njo materialno osnovo za potek tega programa. V tem smislu bi 

je seveda izven mojih moči in mojih pooblastil. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Raziskovalna skupnost 
Slovenije ima sedaj dva amandmaja. Eden je preseganje tehnološ- 
kega zaostajanja, ki ga umika, ker ga izvršni svet smiselno 
povzema. 

NIKO TOŠ: Izvršni svet je smiselno povzel prvi del tega 
amandmaja, drugi del tega amandmaja pa v kontekstu te razprave 
smiselno umikam, ker ne verjamem v možnost njegove uveljavitve. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Imate pa še en amandma, ki 
ga tudi umikate? (Da.) 

Ali želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš 
Boris Frlec, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je. 

BORIS FRLEC: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Ni moj namen in tudi nimam pooblastil, da bi si dovolil 
ocenjevati razpravo v slovenski Skupščini. Pač pa je bilo v tej 
razpravi ob predlogu Izvršnega sveta k resoluciji izrečenih nekaj 
stvari, na katere mislim, da mora Izvršni svet reagirati. 

Zdi se mi povsem normalno, da se ob razpravah o predlo- 
gu resolucije pojavi cela vrsta zahtev za prednostna obravnava- 
nja, zahtev za večji delež družbenega proizvoda ali vsaj za 
opravljanje doseženega, ne glede na trenutne okoliščine. Če je 
Izvršni svet ob sestavi predloga resolucije opravil strokovno 
dobro delo in če se v republiški Skupščini pojavijo vsi zahtevki, 
potem bi se morali ti zahtevki, ki si pogosto povsem nasprotuje- 
jo, med seboj izničiti. Vse to je normalno. Mnogo težje pa je 
najti opravičilo za intervencije, ki tudi v republiški Skupščini 
niso konkretne in ki temeljijo na slabo razumljenih stališčih v 
resoluciji ter vede ali nevede napačno razloženih smeri razvoja. 
Naj navedem nekaj primerov iz današnje razprave: 

Tolikanj razpravljano in kritizirano 8% zaostajanje 
vseh oblik porabe, razen SPIZ, se ne nanaša le na družbene 
dejavnosti, ampak prav na vse oblike tekoče porabe - na osebne 
dohodke v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, na skupno in 
splošno porabo. Mimogrede, stalno si prizadevamo za enak družbe- 
noekonomski položaj delavcev v gospodarstvu in družbenih dejavno- 
stih. S tem določilom je gotovo poskrbljeno zanj. Zato je neko- 
rektno in slabo razumljeno, če 8% zaostajanje rasti vseh porab za 
rastjo dohodka kar preprosto enačimo z 8% zaostajanjem osebnih 
dohodkov v družbenih dejavnostih! Če stvari strašno poenostavimo, 
potem bi bilo to res, čeprav vse ostane tako, kot je. In bojim 
se, da v tem grmu tiči zajec, bojim se, da se za večino teh 
protestov skriva nepripravljenost za gospodarnejše ravnanje z 
dosegljivim denarjem. V sitemu, v mreži, v številu izvajalcev je, 
kot veste, še ogromno rezerv, in prepričan sem, da ob resnični 
zavzetosti za racionalizacijo, ob resničnem razumevanju težkih 
razmer, ob resnični zavzetosti za boljše gospodarjenje brez škode 
za program in za materialni položaj izvajalcev, absorbira teh 
ocenjenih 3% realnega znižanja sredstev za družbene dejavnosti. 
Citiranje moje izjave v lanskem letu, usmerjene v čisto nekaj 
drugega, kot so naša dosedanja prizadevanja, se mi zdi na meji 
dobrega okusa in kulturnega dialoga. Hvala lepa. 



37 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Želi še kdo 
razpravljati? Danes so pisno oddali delegati iz Ribnice, Sloven- 
ske Bistrice, Kočevja, Trbovelj, poleg teh, ki smo jih dobili v 
naprej in so že tudi obdelani s stališči Izvršnega sveta in 
planske skupine. 

Če se ne javi nihče, potem moramo opraviti postopek, da 
boste olajšali delo planski skupini, in sicer gre za to, da se 
boste opredeljevali na osnovi teh razprav in obrazložitev ter 
uvodne besede Izvršnega sveta in predvsem tudi teh amandmajev k 
predlogu resolucije, z dodatnim poročilom planske skupine, ki ste 
ga danes dobili na klop. Sedaj bom posamezne predlagatelje 
amandmajev pozval, da se opredelijo ali vztrajajo na amandmajih 
ali ne. 

Najprej delegati iz Murske Sobote. Vi imate amandma k 
točki 1.1, I. poglavje, v zvezi z družbenoekonomskim položajem 
delavcev družbenih dejavnosti. Izvršni svet ga smiselno povzema v 
svojih amandmajih. Ali odstopate ali vztrajate pri amandmaju? 
(Delegat umika amandma.) 

Potem imate II. poglavje, 2. točka: zaostajanje vseh 
delov porabe za rastjo dohodka in opredelitev družbenopolitičnih 
skupnosti ali občin, sicer je bilo rečeno v občini in v republi- 
ki. Izvršni svet tega amandmaja ne podpira, planska skupina tudi 
ne, ali se strinjate s to obrazložitvijo? Ali umikate amandma? 
(Umikajo amandma.) 

Potem imate glede zagotavljanja živinorejske proizvod- 
nje. To je povzeto v amandmajih pod 14. točko. Izvršni svet to 
povzema. (Umikajo.) 

Potem imamo točko 1.6.: besedo "kmetijstva" naj nadome- 
sti besedo "živinoreja". Tukaj je dal izvršni svet kmetijstva in 
živinoreje, tako da je smiselno povzeto. (Umikajo amandma.) 

Občino Lendava smo že in je umaknila amandma. 
Občina Kranj. Tukaj moramo razčistiti za informacijski 

sistem, ker je smiselno zajet že v tretji alinei te točke. Ali se 
strinjate s to obrazložitvijo? (Umikajo amandma.) 

Glede zaposlenosti. Imate II. poglavje, 2. točka. 
(Vztrajajo na amandmaju.) 

Obseg zakonsko opredeljenih pravic in materialnih 
možnosti, III. poglavje, točka 4. (Umikajo amandma.) 

Točka 5.2., tretja alinea - usklajevanje prispevka za 
družbene dejavnosti. Izvršni svet smiselno povzema amandma. 
(Vztrajajo na amandmaju.) 

Občina Maribor-Tabor, III. poglavje, točka 5.1, četrta 
alinea - planiranje sredstev za osebne dohodke in najnižji osebni 
dohodek. Izvršni svet smiselno povzema amandma v 22. točki. 
(Umikajo amandma.) 

Potem imate spodbujanje vlaganj v turizem, III. poglav- 
je, točka 1.2. (Umikajo.) 

Zagotavljanje pogojev za razvoj turizma, v točki 1.7. 
(Vztrajajo na amandmaju.) 

Potem pa imamo ribištvo. Vztrajate? (Da.) 
Ljubljana Vič-Rudnik, umikate? (Da.) 
Ljubljana-Šiška - obratovalnice. Vztrajate? (Da.) 
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Zdaj pa gremo na družbene dejavnosti, kjer je teh 
pripomb zelo veliko. Zdravstvena skupnost Slovenije je umaknila 
na planski skupini. 

Sprašujem Skupnost socialnega varstva. Vztrajate na 
vseh amandmajih? Torej, poglavje III, 1.4, ali na prvem poglavju, 
točka 2? (Vztrajamo.) Dobro, potem III, točka 1.4? (Vztrajamo.) 
Drugo poglavje, točka 3.2, v povezavi s prvim amandmajem za 
porodniški dopust? (Vztrajamo.) 

Izobraževalna skupnost Slovenije. Ali vztrajate na 
amandmaju k prvemu poglavju, točka 2, prva alinea? (Da.) Potem 
sledi znanstveno in strokovno sodelovanje - Izvršni svet povzema. 
Ali umikate? (Da.) Potem pridobitev opreme na področju visokega 
šolstva - Izvršni svet smiselno povzema in ga dopolnjuje, to je 
7. točka amandmaja - ali umikate? (Da.) Potem 1.3., II. poglavje, 
opredelitev vira sredstev za izobraževanje odraslih, je povzet. 
Ali umikate? (Da.) III. poglavje, 1.4., tretja alinea, izločitev 
iz programa Izobraževalne skupnosti. Izvršni svet ne podpira. Ali 
umikate? (Da.) Poglavje III, točka 3, oprostitev OZD s področja 
družbenih dejavnosti dodatnega združevanja. Umikate? (Da.) Obseg 
sredstev za OD družbenih dejavnosti se smiselno povzema, to je 
točka 5.1, peta alinea. Izvršni svet to povzema v 21. in 22. 
točki. Umikate? (Da.) III. poglavje, točka 5.2, prva alinea, 
reševanje časovnih neskladij med prilivi in odlivi. Izvršni svet 
to smiselno povzema. Ali je v redu? (Da.) III. poglavje, točka 
5.2, druga alinea, valorizacija programa izvajalcev - je tudi 
smiselno povzet v 24. točki Izvršnega sveta. III., točka 5.2, 
tretja alinea, kvartalno usklajevanje prispevkov je razrešeno z 
novim amandmajem Izvršnega sveta. 

Zdaj pa Kulturna skupnost Slovenije. Prvo poglavje, 
točka 2, to je zaostajanje rasti sredstev družbenih dejavnosti. 
Vztrajate? (Da.) 

Ali ima še kdo kakšno razpravo? (Ne. ) Če ne, odrejam 
odmor do 13.20 ure. Sejo pa bo vodil potem podpredsednik, tovariš 
Sušek. 

Planska skupina in delegati, ki vztrajate na amand- 
majih, prosim, na usklajevanje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 12.40 uri in se je 
nadaljevala ob 13.35 uri.) 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Nadaljujemo s sejo Zbora 
združenega dela in prehajamo na 

4. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O RAZPOLAGANJU 
Z DRUŽBENIMI SREDSTVI ZA NEGOSPODARSKE IN NEPROIZVODNE INVESTI- 
CIJE V LETU 1988. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen Izvršni svet. Objavljen je bil v Poročevalcu 
številka 1. Predlog zakona so obravnavala pristojna delovna 
telesa, ki so predložila poročila. Na klop ste prejeli tudi 
amandma skupine delegatov za področje državnih organov iz Ljub- 
Ijane-Centra, k 2., 3. in 4. členu predloga zakona. 
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Obveščen sem, da skupina amandma umika. Prosim pred- 
stavnika skupine, da se opredeli do amandmaja. Ali ga umikate? 
(Da.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o tej točki 
dnevnega reda? Pisno sta oddali Murska Sobota in Postojna. Prijav 
k razpravi ni. Želi morda razpravljati predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne.) Zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o razpolaganju z 
družbenimi sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije 
v letu 1988. 

Kdo je za? (118 delegatov.) Je kdo proti? (3 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA IZDAJO 
ZAKONA O DOLOČITVI STOPNJE ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV REZERV V SKLAD 
SKUPNIH REZERV GOSPODARSTVA SLOVENIJE V LETU 1988 ZA ZAVEZANCE, 
KI NISO SPREJELI SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA, S PREDLOGOM ZAKONA. 

Predlog za izdajo zakona s predlogom zakona je pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen 
je bil v Poročevalcu številka 1. Predlog za izdajo zakona s 
predlogom zakona so obravnavala pristojna delovna telesa, ki so 
predložila poročila. Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k tej točki je tovariš Rudi Šepič, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za finance. Želi 
morda besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Razprav ni. 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog za izdajo zakona o določit- 
vi stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije v letu 1988 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona. 

Kdo je za? (124 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za izdajo zakona s predlogom 
zakona sprejet z večino glasov. 

Prosim vas, da bi 6. točko preložili, ker so vsi 
razlagalci te 6. točke na Zboru občin. 

Zato prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA REDA - OSNUTEK 
ZAKONA O STATISTIČNIH RAZISKAVAH, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen Izvršni svet. Objavljen je bil v Poročevalcu 
številka 37. Osnutek zakona so obravnavala pristojna delovna 
telesa, ki so predložila poročila. Predstavnik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k tej točki dnevnega reda je tovariš Tomaž 
Banovec, direktor Zavoda za statistiko SR Slovenije. Želi morda 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš 
Franci Bašar, kulturno-prosvetno področje, 3. okoliš, Ljubljana 
Vič-Rudnik. 
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FRANCI BAŠAR: Tovariš podpredsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! K osnutku zakona nimamo pripomb, postavljamo 
pa vprašanje, kolikšen je obseg uporabe rezultatov statističnih 
raziskovanj v slovenskem prostoru. Če je premajhen, dajemo 
pobudo, da Zavod za statistiko SR Slovenije razmisli, kako 
zagotoviti večji obseg njihove porabe. Hvala. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Želi še kdo 
razpravljati, prosim? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo in zboru predlagam, da sprejme naslednji 
sklep: 

Osnutek zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih 
za republiko, se sprejme. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga naj predlagatelj 
prouči in ustrezno upošteva pripombe in stališča delovnih teles 
zbora Skupščine in pripombo, ki je bila danes podana v razpravi. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. 

Kdo je za? (131 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA - OSNUTEK ZAKONA O 
VARNOSTI POMORSKE IN NOTRANJE PLOVBE. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen Izvršni svet. Objavljen je v Poročevalcu št. 37. 
Osnutek zakona so obravnavala delovna telesa, ki so predložila 
poročila. Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je k 
tej točki dnevnega reda tovarišica Alenka Ogrinec, pomočnica 
predsednika Komiteja za promet in zveze. Želi morda besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prijav 
k razpravi ni, oddana pa je pisna iz Radovljice. Zaključujem 
razpravo in zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varnosti pomorske in notranje 
plovbe se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči 
in ustrezno upošteva mnenja in pripombe delovnih teles zbora in 
skupščine ter pisno pripombo, ki je bila podana na seji zbora. 
Želi o tem predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče več razpravljati, prehajamo na glasovanje. 

Kdo je za? (130 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet soglasno. 
Zdaj moramo preložiti 9. in 10. točko dnevnega reda, 

zaradi odsotnosti predstavnika Izvršnega sveta k tema točkama. 

Prehajamo na 11. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG PROGRAMA 
DELA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1988. 

Predlog programa je predložila skupina delegatov za 
pripravo programa dela in ste ga prejeli. Najprej bi vas rad 
obvestil, da je program dela odprt in fleksibilen, predvsem za 
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vsa aktualna družbenoekonomska in družbenopolitična vprašanja 
tako na republiški kot na zvezni ravni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi odgovorni 
subjekti bodo sproti poročali Skupščini SR Slovenije in predla- 
gali v sprejem ustrezne ukrepe. Glede na te naloge, ki se bodo 
odražale v vsem letošnjem letu, ni mogoče vseh teh aktivnosti 
rokovno določati v letnem programu dela, pač pa bo to opredeljeno 
v posameznih periodičnih delovnih načrtih. V okviru tega bodo 
upoštevani tudi predlogi skupine delegatov in delovnih teles 
Skupščine in zborov o obravnavi uresničevanja ukrepov in aktiv- 
nosti za zmanjšanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva. 

Danes ste prejeli predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za nekatere spremembe in dopolnitve programa dela, za 
katere lahko ocenimo, da so sprejemljive. Predlog programa dela 
so obravnavala tudi delovna telesa Skupščine in zborov, ki so ga 
v načelu podprla, s tem, da so imela predvsem pripombe, ki se 
nanašajo na pogoje dela zborov in delovnih teles zaradi še vedno 
preobsežnega obsega nalog Skupščine SR Slovenije. 

Glede konkretnih predlogov delovnih teles naj omenim, 
da so večinoma sprejemljiva in bodo vnesena v obrazložitev k 
posameznim zakonom oziroma temam. Konkretne predloge so dale tudi 
nekatere skupine delegatov. Predlog, da naj se v okviru poročila 
o urejanju prostora obravnava tudi delovanje urbanistične inšpek- 
cije, je sprejemljiv in bo vključen v obrazložitev k temu 
poročilu. Poročila o delu sodišč združenega dela (predlog skupine 
delegatov Ljubljana Vič-Rudnik) je že zajeto v okviru poročila o 
delu pravosodnih organov v Socialistični republiki Sloveniji. 
Poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva (predlog skupine 
delegatov iz Novega mesta) ni potrebno posebej vnašati v program, 
ker na podlagi zakona Zbor združenega dela vsako leto (v drugem 
trimesečju) obravnava navedeno poročilo. 

V zvezi z drugim delom programa vas obveščam, da te dni 
sprejemata svoje programe tudi Zbor republik in pokrajin in 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, in predlagam, da pooblastite skupino 
delegatov za pripravo programa dela za uskladitev tega dela 
našega programa. 

Predlagam, da na današnji seji predlog programa zbor 
obravnava in ga sprejme s spremembami in dopolnitvami, navedenimi 
v tem uvodnem prispevku. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Pisno so oddane razprave iz Ljubijane-Center, državni 

organi ter Ljubljane Vič-Rudnik, prosvetno-kulturno področje. 
Ustnih razprav ni. Ker ne želi nihče razpravljati, 

zaključujem razpravo in zboru predlagam, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema 
predlog programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1988 s predlaganimi dopolnitvami. 

2. Skupina delegatov za pripravo programa dela naj 
opravi redakcijo besedila programa za objavo v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije. 

Želi kdo o tem sklepu razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, dajem sklep na glasovanje. 
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Kdo je za? (130 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet soglasno. 

Sedaj pa se vračamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - OSNUTEK 
ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU DELA SREDSTEV, POTREBNIH ZA POSTOPNO 
ZAPIRANJE RUDNIKA SVINCA IN CINKA V MEŽICI. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v 
Poročevalcu številka 37 z dne 22.12.1987. 

Glede na to, da so nerazčiščena vprašanja, izpostav- 
ljena ob obravnavi predloga za izdajo zakona razrešena. Odbora 
Združenega dela za družbenoekonomske odnose in razvoj in za 
finance in kreditno-monetarno politiko predlagata, da se osnutek 
zakona prekvalificira v predlog zakona. 

Danes ste na klop prejeli predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, v katerem predlaga, da danes obravnavamo 
zakon v zadnji fazi kot predlog zakona, na podlagi razprave 
Zakonodajno-pravne komisije pa predlaga dopolnitev določb 1. in 
3. člena osnutka zakona, kot sestavni del zakona. 

Po razpravi naj bi se zbor izjasnil, ali sprejema 
predlog delovnih teles in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da se osnutek zakona obravnava kot predlog zakona, s tem, da so 
pripombe Izvršnega sveta k 1. in 3. členu sestavni del osnutka 
zakona. Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tej 
točki dnevnega reda je tovariš Uroš Slavinec, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo. Želi morda besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pisno so oddali razprave delegati 
iz Slovenske Bistrice, Ljubijane-Šiška in Maribora-Tabor. 

Ustnih razprav ni. Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo. 

Sedaj pa predlagam, da se zbor najprej izjasni ali 
danes obravnavamo osnutek zakona z dopolnitvijo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k 1. in 3. členu kot predlog zakona. 

Kdo je za? (112 delegatov.) Je kdo proti? (9 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja, da osnutek prekvalifi- 
ciramo v predlog. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o zagotavljanju dela 
sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka 
v Mežici. 

Kdo je za? (116 delegatov.) Je kdo proti? (6 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino 
glasov. 

Ker smo 9. in 10. točko prej preložili, zdaj pa so 
predstavniki in poročevalci prisotni, lahko nadaljujemo 

z 9. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE Z 
OSNUTKOM ZAKONA. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, je 
Skupščini  SR  Slovenije  predložil  v  obravnavo  Izvršni  svet 



43 

Skupščine SR Slovenije in ste ga prejeli. Predlog za izdajo 
zakona, z osnutkom zakona, so obravnavala pristojna delovna 
telesa Skupščine in zbora, ki so predložila tudi poročila. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, kot tudi predlog za 
izdajo zakona, z osnutkom zakona, ki ga obravnavamo pri 10. točki 
dnevnega reda, obravnava danes tudi Družbenopolitični zbor, ki je 
na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predložil 
stališča, ki ste jih prejeli na klop. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
tej točki dnevnega reda in k 10. točki dnevnega reda je tovariš 
Vladimir Dejan, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za 
borce in vojaške invalide. Zeli morda besedo? (Da.) 

VLADIMIR DEJAN: Tovariš predsedujoči, tovarišice in 
tovariši delegati! Zbori Skupščine SR Slovenije so v lanskem 
letu, na zasedanju dne 20. novembra 1987, sprejeli sklep, naj 
Izvršni svet pripravi predlog za spremembo zakona o civilnih 
invalidih vojne, z osnutkom zakona, in to v delu, s katerim je 
urejen dodatek za postrežbo in tujo pomoč, in v delu, s katerim 
je urejena denarna pomoč. Na podlagi sklepa Skupščine SR 
Slovenije in stališč Predsedstva Republiške konference SZDL 
Slovenije je izvršni svet pripravil predlog za izdajo zakona z 
zakonskim osnutkom, ki ga imamo danes v obravnavi. 

Glede dodatka za nego in tujo pomoč sta v osnutku 
zakona predvideni dve spremembi, in sicer: 

1. Razširjen je krog upravičencev dodatka za nego in 
tujo pomoč tako, da bodo do njega upravičeni poleg civilnih 
invalidov vojne prve skupine tudi civilni invalidi vojne druge 
skupine. 

2. Višina dodatka je opredeljena v dveh stopnjah, s 
tem, da bi imeli pravico do dodatka prve stopnje civilni invalidi 
vojne, ki potrebujejo pomoč za vse življenjske potrebe. Po 
osnutku zakona bi ta dodatek znašal 100% druge stopnje tovrstnega 
dodatka vojaških invalidov. 

Dodatek druge stopnje pa bi uživali civilni invalidi 
vojne, ki potrebujejo pomoč in postrežbo za večino življenjskih 
potreb. Ta dodatek bi po osnutku zakona znašal 100% od tretje 
stopnje tovrstnega dodatka vojaških invalidov. 

Na sejah delovnih teles Skupščine SR Slovenije sta bila 
ob osnutku zakona obravnavana še dva dodatna predloga Zveze 
društev civilnih invalidov vojne Slovenije, in sicer: 

1. Da bi se dodatek za nego in tujo pomoč I. in II. 
stopnje odmerjala v višini 85% zneska dodatka za nego in tujo 
pomoč vojaškim invalidom I. stopnje oziroma II. stopnje. 

2. Da se v zakon vgradi določba, po kateri civilni 
invalidi vojne, dosedanji prejemniki dodatka za nego in tujo 
pomoč, ki bi ob razvrstitvi po predlaganih kriterijih morda 
Prišli v slabši položaj, zadržijo dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč v dosedanji višini, torej, da ne bi prišli v slabši 
Položaj. Ker sta bila v delovnih telesih skupščine oba predloga 
Podprta, jih bo izvršni svet upošteval pri pripravi predloga 
zakona. 

Glede denarne pomoči se predlaga sprememba v tem 
smislu, da se osnova in višina denarne pomoči, ki jo uživajo 



44 

socialno ogroženi civilni invalidi vojne, dvigne od sedanjih 50% 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo na 70% tega 
zneska. Dejansko bi s tem dosegli okoli 40% povečanje sedanjih 
prejemkov denarne pomoči. 

Zaradi predlaganih sprememb dodatka za nego in tujo 
pomoč in denarne pomoči bo treba v tem letu v proračunu SR 
Slovenije - po ocenah in izračunih - zagotavljati dodatno pribli- 
žno 400 milijonov dinarjev sredstev glede na sredstva, ki so bila 
planirana za ta namen. 

Poleg omenjenih sprememb in dopolnitev, ki so vsebin- 
skega pomena in ki imajo tudi finančne učinke, so predlagane v 
osnutku zakona še nekatere spremembe veljavne ureditve, in sicer 
glede vsakoletne prevedbe denarne pomoči in glede njenega medlet- 
nega usklajevanja. 

Te spremembe so predlagane zaradi jasnejših formulacij, 
ker so sedanje v praksi povzročale določene težave tako pri 
upravnih organih kakor tudi v praksi dela sodišč. 

Glede zakona o vojaških invalidih bi povedal to, da so 
v osnutku zakona o vojaških invalidih predlagane spremembe in 
dopolnitve določb, s katerimi se ureja osnova za ugotavljanje 
pravice do invalidskega dodatka in za določanje njegove višine 
ter določb, ki zadevajo medletno usklajevanje denarnih prejemkov. 
Zaradi potrebe po poenostavitvi, se predlaga sprememba ureditve 
družinskega dodatka ter polletno in ne več tako, kot je bilo do 
sedaj, samo enkrat letno usklajevanje oskrbnine mirnodobnih 
vojaških invalidov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da predloga 
za izdajo omenjenih zakonov z osnutkom sprejmete. Izvršni svet pa 
bo na podlagi vaših stališč in sklepov z današnje razprave 
pripravil predlog zakona. Hvala lepa. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Pričenjam 
razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prijav ni. Tudi pisnih 
prijav ni. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. 
Predlagam, da zbor k predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona 
sprejme naslednji sklep: 

Prvič, predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o civilnih invalidih vojne z osnutkom zakona se 
sprejme. 

Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Pri pripravi predloga naj predlagatelj prouči in 
ustrezno upošteva mnenja in pripombe delovnih teles zbora in 
skupščine. 

Želi kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Da.) 
Besedo ima Ivan Pinterič, delegat 27. okoliša. Krško. 

IVAN PINTERIČ: V gradivu je podatek, da je 85% dodatek 
za invalide I. in II. stopnje. Tako je bilo dogovorjeno tudi v 
komisiji. Ne vem, zakaj je zdaj drugačna razlaga? 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Prosim, tovariš 
Dejan. 
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VLADIMIR DEJAN: S tem v zvezi bi povedal naslednje. V 
prvem delu izvajanja je bilo navedeno tako, kot je še vedno 
določeno v osnutku zakona. Vendar pa je bilo glede na razpravo v 
odborih in v komisiji te Skupščine in iz katere izhaja, da odbori 
in komisije podpirajo predlog Zveze društev civilnih invalidov 
vojne, pojasnjeno, da bo Izvršni svet ob pripravi predloga 
upošteval to, kar ste navedli, torej da se bo dodatek za postrež- 
bo in tujo pomoč odmerjal v višini 85% tovrstnega dodatka vojaš- 
kih invalidov. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Ste zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) Hvala. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi, prehajamo 
na glasovanje. 

Kdo je za? (127 delegatov.) Je kdo proti? (2 delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 10. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA 
IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH 
INVALIDIH Z OSNUTKOM ZAKONA. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet in ste 
ga prejeli. Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, so 
obravnavala pristojna delovna telesa Skupščine in zbora, ki so 
predložila poročila oziroma niso imela pripomb. Uvod je podal že 
prej tovariš Vladimir Dejan. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Nimamo 
ne pisnih, ne ustnih prijav. Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in zboru predlagam, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Pri pripravi predloga naj predlagatelj prouči in 
ustrezno upošteva pripombe delovnih teles zbora in Skupščine. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? Če ne želi, preha- 
jamo na glasovanje. 

Kdo je za? (129 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z 
Večino glasov. 

Prehajamo na 12.  TOČKO DNEVNEGA REDA - VOLITVE IN 
IMENOVANJA. 

Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov 
Odbora za kmetijstvo je predložila Komisija za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Želi o 
predlogu odloka kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in 
izvolitvi dveh članov Odbora za kmetijstvo Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 
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Kdo je za? (132 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. 

S tem sta dolžnosti člana Odbora razrešena Matjaž Cerar 
in Dragomir Sila, izvoljena pa Miha Ozimek in Janez Pogorele. 

Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih 
članov komisij Skupščine SR Slovenije je predložila Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste 
prejeli. Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in 
izvolitvi nekaterih članov komisij Skupščine SR Slovenije. 

Kdo je za? (132 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet soglasno. 
S tem so v Komisiji za volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve razrešeni dolžnosti člana Tone Anderlič, 
Helga Brodnik, Rudi Petan, izvoljeni pa Danijel Božič in Neda 
Skerbinek. 

V Komisiji za vprašanja borcev NOV je za člana komisije 
izvoljen Bojko Čertalič. 

V Komisiji za družbeno nadzorstvo je dolžnosti člana 
komisije razrešen Zdravko Šteger, izvoljena pa Ana Pavčič. 

V Komisiji za vloge in pritožbe je dolžnosti člana 
komisije razrešen Jože Topolovec, izvoljen pa Stanislav 
Ferjančič. 

Predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Želi o tem odloku 
kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo. 

Kdo je za? (129 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. 

S tem je dolžnosti namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo razrešen 
Boštjan Zgonc. 

Predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča 
v Celju je predložila Komisija za volitve, imenovanja in adminis- 
trativne zadeve. Predlog odloka^ ste prejeli. Želi o predlogu 
odloka kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi predsed- 
nika Višjega sodišča v Celju. 

Kdo je za? (129 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. 
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S tem je za predsednika Višjega sodišča v Celju 
izvoljen Jože Unverdorben. 

Predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in 
članov upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča je predložila 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
Predlog odloka ste prejeli. Želi o predlogu odloka kdo razpra- 
vljati? (Ne.) Če ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k imeno- 
vanju predsednika in članov upravnega odbora Sklada Borisa 
Kidriča. 

Kdo je za? (129 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 13. TOČKO DNEVNEGA REDA - POBUDA, PREDLOGI 
IN VPRAŠANJA DELEGATOV. 

V zvezi z odgovori oziroma stališči na delegatska 
vprašanja in pobude vas obveščam, da je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že posredoval odgovore in stališča naslednjim delegatom 
oziroma na naslednja delegatska vprašanja. 

Delegatsko vprašanje Boža Krupaka, delegata skupine 
delegatov za gospodarsko področje, 33. okoliš, Šentjur pri Celju, 
za Zbor združenega dela, postavljeno ob obravnavi osnutka odloka 
o skupnih sredstvih za leto 1988 za kritje tečajnih razlik, 
obresti in drugih stroškov iz naslova uvoza nafte in naftnih 
derivatov v obdobju 1980-1987. 

Delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko 
področje, 13. okoliš, Škofja Loka, v zvezi z možnostjo uporabe 
sredstev za ceste iz prometnega davka na tekoča goriva in glede 
virov financiranja izgradnje avtoceste Bratstva in enotnosti ter 
ceste po Osimskih sporazumih. 

Pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje 30. 
okoliša, Celje, v zvezi s hranilnimi vlogami občanov. 

Pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje, 42. 
okoliš, Maribor-Tezno, v zvezi s problematiko kmetijstva oziroma 
živinoreje. 

Delegatsko vprašanje skupine delegatov iz Nove Gorice v 
zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Pobudo Zbora združenega dela Skupščine občine Ljublja- 
na-Bežigrad, za združitev vseh posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 
42. okoliš, Maribor-Tabor, v zvezi s sprejemom amandmaja k 
predlogu dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 
(avtocesta Šentilj-Macelj). 

Pobudo skupine delegatov iz Radovljice v zvezi s 
subvencioniranjem črnega kruha in prodajo le-tega. 

Pobudo skupine delegatov za prosvetno-kulturno področ- 
je, 8. okoliš. Murska Sobota, za uskladitev panoge dejavnosti z 
zakonom o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Skupnost za ceste je posredovala tudi pojasnilo v zvezi 
z delegatskim vprašanjem skupine delegatov za gospodarsko področ- 
je, 12. okoliš, Kranj, ki se nanaša na zemljiško-knjižno ureditev 
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avtoceste Naklo-Ljubljana. Odgovori oziroma stališča bodo posre- 
dovana vodjem skupin delegatov, ki so jih postavile in so objav- 
ljene v Poročevalcu. 

Pisno oziroma danes so predložili delegatska vprašanja 
oziroma pobude: skupina delegatov za gospodarsko področje, 47. 
okoliš, Lendava, je predložila ugotovitve in pripombe na odgovor 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na njihovo delegatsko 
vprašanje v zvezi s problematiko cenovnih nesorazmerij med 
krušnimi žiti ter proizvodi iz le-teh v živinsko krmo. 

Delegatsko vprašanje skupine delegatov 43. okoliša. 
Slovenska Bistrica, da ZIS kot predlagatelj zakonskih predpisov 
le-te napiše in pripravi vsebinsko bolj jasne. 

Delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko 
področje, 37. okoliš, Radlje ob Dravi, za pojasnilo, kaj se 
razume pod pojmom tržno gospodarjenje. 

Delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko 
področje, 45. okoliš. Gornja Radgona, v zvezi z zakonom o solida- 
rnosti za Črno goro. 

Zahtevo oziroma pobudo skupine delegatov za socialno- 
zdravstveno področje, 7. okoliš, Maribor-Rotovž, v zvezi s 
spremembo oziroma dopolnitvijo določil 129. do 132. člena zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

Dopolnilno delegatsko vprašanje delegatske skupine 
delegatov za gospodarsko področje, 14. okoliš, Radovljica, Nade 
Čadež, v zvezi z obveznim pojasnilom SAP Kosovo. 

Pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje, 27. 
okoliš. Krško, za revalorizacijo vseh denarnih kazni, ki jih 
izrekajo redna sodišča in sodniki za prekrške ter mandatne kazni 
inšpekcij. 

Prejeli smo tudi vprašanje skupine delegatov za gospo- 
darsko področje, 2. okoliš. Ljubijana-Center, v zvezi s carinski- 
mi dajatvami, na katerega bo odgovorila Vojka Ravbar, pomočnica 
predsednice Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. Ob 
tem vprašanju oziroma odgovoru obveščam predstavnike sredstev 
javnega obveščanja, da je odgovor strogo zaupne narave in da ga 
bomo obravnavali na podlagi 435. in 436. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

VOJKA RAVBAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupščina občine Ljubijana-Center, skupina za 
gospodarstvo, je postavila vprašanje oziroma jo zanima, katere 
carinske dajatve so bile mišljene v izjavi o kooperacijskih 
poslih, ki jo je dala predsednica Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje tovarišica Selškova. V zvezi z navedenim 
vprašanjem dajem naslednje pojasnilo. 

Zvezni izvršni svet je konec decembra 1987 sprejel 
predlog novega sistema dinarskega spodbujanja izvoza blaga in 
storitev za leto 1988 ter ga poslal republikam in pokrajinam v 
mnenje. Le-te so bile dolžne posredovati mnenje do 15. januarja 
letos kar bi omogočilo Zveznemu izvršnemu svetu, da na podlagi 
navedenega predloga do konca januarja pripravi in sprejme predlo- 
ge novih predpisov za ureditev tega področja. Kot smo informira- 
ni, vse republike in pokrajini še niso posredovale svojega mnenja 
Zveznemu izvršnemu svetu, novi predpisi za področje dinarskega 
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spodbujanja izvoza blaga in storitev pa tudi še niso sprejeti. V 
navedenem predlogu Zvezni izvršni svet med drugim predlaga, da se 
izvoz v okviru pogodb o dolgoročnih proizvodnih kooperacijah ne 
stimulira s tem, da se na uvoz na podlagi kooperacije ne plačuje- 
jo carine in druge uvozne davščine. Na realiziran in vnesen 
devizni priliv nad vrednostjo 1:1 v okviru kooperacije pa bi 
uporabljali vse inštrumente stimuliranja, ki se uporabljajo za 
reden izvoz. Pogoj za to je sprememba carinskega zakona. V 
primeru, da se zakonsko ne uredi oprostitev plačevanja carine in 
drugih uvoznih dajatev na uvoz v okviru kooperacije, bodo še 
nadalje, tako kot doslej, uporabljani isti inštrumenti stimulira- 
nja, kot pri rednem izvozu blaga. Tudi v novem sistemu spodbuja- 
nja izvoza naj bi na izvoz proizvodov visoke stopnje obdelave 
uporabljali stopnjo v višini 5%, kot velja za redni izvoz. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije proučil celoten predlog Zveznega 
izvršnega sveta za stimuliranje izvoza in Zveznemu izvršnemu 
svetu tudi posredoval svoja stališča. Do konkretnega predloga za 
nadaljnje stimuliranje izvoza v okviru poslov dolgoročnih proiz- 
vodnih kooperacij pa je oblikoval pozitivno mnenje. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. K razpravi ob 
13. točki se je prijavil Franc Kerč, gospodarsko področje, 
Domžale. 

FRANC KERČ: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov iz občine Domžale daje naslednjo 
pobudo. 

34. člen zakona o davkih občanov. Uradni list SRS, 
številka 32/85, naj se spremeni tako, da bo dopolnilno delo bolj 
obremenjeno s prispevki kot pa redno delo. Prišlo je do tega, da 
je izredno oziroma podaljšano delo ali nadurno delo manj obdav- 
čeno kot pa redno delo. Pobudo utemeljujemo z ugotovitvijo, da je 
z novim načinom plačevanja prispevkov prišlo do nesorazmerij, saj 
so sedaj prispevki za dopolnilno delo nižji kot prispevki za 
redno delo iz bruto osebnega dohodka. To dokazuje tudi primerjava 
za občino Domžale, kot je videti iz dane priloge. Zaradi tega 
prihaja do mnogih problemov, saj je dopolnilno delo bolj stimu- 
lirano kot redno. To pa je v nasprotju z vsemi usmeritvami o 
zmanjševanju nadurnega dela. Če pogledamo tabelo, vidimo, da je 
obremenitev za december 1987 40,6%, za januar pa samo 36,69. Za 
izredno delo v decembru je bila obremenitev 40,60%, za normalno 
delo pa 41,57%. Iz tega je razvidno, da je nadurno delo manj 
obremenjeno z davki, s tem pa so delavci stimulirani za čim večje 
število nadur, kar pa ni naš cilj. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. V predlogu 
programa dela zborov je tudi zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov, kjer bo upoštevana tudi vaša pobuda. 

K razpravi se je prijavil Milan Ditrih, gospodarsko 
področje, 42. okoliš, občina Maribor-Tezno. 

MILAN DITRIH: Tovariš predsedujoči, tovarišice in 
tovariši delegati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v 
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Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije v Skupščini občine 
Maribor-Tezno je na 23. seji, 28. januarja 1988, obravnavala 
pobudo delovne organizacije TKI Pinus Rače in zahteva, da se 
navedena problematika v najkrajšem možnem času razreši. 

V DO TKI Pinus Rače je zaposlenih 195 delavcev in 
proizvajajo sredstva za varstvo rastlin. S proizvodnjo pokrivajo 
približno 50% potreb kmetijstva v Sloveniji in 20% potreb v 
Jugoslaviji. Da lahko zahtevna proizvodnja sredstev za varstvo 
rastlin sploh poteka, so v zadnjem obdobju vložili ogromna 
sredstva v modernizacijo proizvodnje in varovanje okolja. Zgra- 
dili so biološko in kemično čistilno napravo, peč za sežiganje 
odpadkov, naprave za varovanje zraka ter avtomatske naprave za 
javljanje in gašenje požara. 

Zaposleni delavci v Pinusu so obravnavali gospodarski 
načrt za letol 988. Ugotovili so, da bi za proizvodnjo 2.993 ton 
sredstev za varstvo rastlin dosegli celotni prihodek 19 milijard, 
planirani stroški poslovanja pa bi znašali 38 milijard dinarjev. 

S takšnim planiranim fizičnim obsegom proizvodnje 
pokrivajo le približno 60% dosedanjih količin, ki jih je delovna 
organizacija proizvajala za trg. To bo vplivalo na težave pri 
zaposlovanju in doseganju dohodka delovne organizacije, kakor 
tudi na izpad kmetijske proizvodnje. 

Za leto 1988 se po planu ugotavlja izguba v višini 19 
milijard, ki jo povzroča predvsem razlika med vhodnimi stroški in 
končno ceno proizvoda, ki pa je pod družbeno kontrolo. 

V sanacijskem programu, ki so ga izdelali po ugotovlje- 
nih rezultatih za obdobje januar-september 1987, so sprejeli 
interne ukrepe, ki jih je potrebno uresničiti ter jih tudi 
uresničujejo, toda zunanjih, ki bistveno vplivajo na motnje v 
poslovanju - to so visoki stroški zaradi cenovnih nesorazmerij, 
pa ne morejo. 

Razkorak med cenami uvoženih surovin in gotovimi 
izdelki se ni pojavil samo v letu 1987, temveč že pred tremi 
leti. Pomemben vpliv na cene imajo tudi visoke obresti za krat- 
koročne kredite, ki so potrebni zaradi financiranja sezonskega 
značaja proizvodnje in prodaje ter velikih dajatev od uvoza 
repromateriala. Ocenjujejo, da bi bilo potrebno zaradi možnosti 
normalnega poslovanja takoj povišati cene gotovih izdelkov od 85 
do 97%. Sredstva za varstvo rastlin so tako v slovenskem in 
jugoslovanskem kmetijstvu nujno potrebna, saj si brez te proiz- 
vodnje ne moremo zagotoviti ustreznih in zadostnih količin hrane. 

Prodaja sredstev za varstvo rastlin je vezana na 
uporabo v kmetijstvu in se prične s februarjem in zaključuje v 
mesecu maju. Samo manjše količine se uporabljajo v juniju, juliju 
in avgustu. Delavci si glede na omenjeno problematiko zastavljajo 
naslednja vprašanja: 

1. Ali je s poslovnega vidika smiselno nadaljevati 
sedanjo proizvodnjo, ob planiranju tako visokega negativnega 
poslovnega rezultata za leto 1988? 

2. Ali sedanji sistemski viri: sklad rezerv gospodar- 
stva SR Slovenije, samoupravne obveznosti organizacij združenega 
dela, agroživilskega kompleksa SR Slovenije in SFRJ ter regresi- 
ranje proizvodnje lahko pokrijejo tako veliko izgubo, za katero 
sami niso krivi. 
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3. Ali je družbeno sprejemljivo prenehati proizvodnjo 
in pričeti proizvodnjo oziroma dodelavo za Bayer, ki je v takih 
primerih zakonsko opredeljena, saj v tem primeru ni več sredstev 
za varstvo rastlin za naš trg. 

Vsi zaposleni v delovni organizaciji podpirajo sedanji 
proizvodni program, ki zagotavlja tržišču tiste proizvode, s 
katerimi kmetijstvo ohranja in pospešuje svojo proizvodnjo. 

Od Zbora združenega dela SR Slovenije pričakujemo, da 
nas obvesti glede na možnosti razreševanja navedenih problemov s 
sledečimi možnostmi: 

1. Takojšnji liberalizaciji cen z realnim oblikovanjem 
cen, v katerih se upoštevajo vplivi vhodnih cen na končni 
proizvod. 

2. Zagotavljanje financiranja proizvodnje sredstev za 
varstvo rastlin iz primarne emisije, tako kot se financira 
proizvodnja umetnih gnojil. 

3. Zagotavljanje možnosti financiranja zalog za čas 
sezonske proizvodnje ter neprodanih proizvodov izven kmetijske 
proizvodnje, da se zagotovijo likvidnostna sredstva. 

4. Pospešiti aktivnosti, da se proizvodnja sredstev za 
varstvo rastlin uvrsti med prioriteto, s katero lahko banke 
odpirajo akreditiv v inozemstvu. Hvala. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. K razpravi se je 
prijavil Danilo Slatinek, gospodarsko področje, 42. okoliš, 
Maribor-Tezno. Prosim. 

DANILO SLATINEK: Tovariš predsedujoči, tovarišice in 
tovariši delegati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije v občini Maribor- 
Tezno je na svoji 23. redni seji z dne 28. januarja 1988 obrav- 
navala odgovor Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede 
pobude o prenehanju veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in 
odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge. 
Zavzela je naslednje stališče: 

1. Delegati ugotavljamo, da je Izvršni svet s svojim 
odgovorom dovolj utemeljil razlog, da se ne ukine zakona o 
izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo 
posebne zasluge. Vendar menimo, da bi moral Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije posredovati podatke o najvišjih izplačanih 
izjemnih pokojninah upravičencem po citiranem zakonu v mesecu 
decembru 1987 oziroma v januarju 1988, ne pa, da v odgovor navaja 
dve leti stare podatke, ki nerealno prikazujejo višino najvišjih 
izjemnih pokojnin. 

2. Delegati ne zahtevamo ukinitve izjemnih pokojnin za 
ljudi, ki so najbolj ustvarjalno dobo svojega življenja posvetili 
slovenskemu narodu, njegovemu znanstvenemu, kulturnemu in drugemu 
družbenemu razvoju, vztrajamo pa pri spremembi določila zakona in 
pri javnem obveščanju vseh delovnih ljudi v SR Sloveniji o tekoči 
višini najvišjih izjemnih pokojnin in o imenih ljudi, ki jih 
prejemajo. 

Zato predlagamo naslednje spremembe zakona o izjemnem 
priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo nasled- 
nje zasluge: 



52 

V 1. členu zakona o izjemnem priznanju in odmeri 
starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, se naj črta 
drugi odstavek v celoti. Višina pokojnin družinskim članom pa naj 
se odmeri v skladu z določili zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju v SR Sloveniji. 

Predlagamo, da se podrobnejša merila in kriteriji za 
izjemno priznavanje pokojnine, navedene v 3. členu, javno 
objavijo in spremenijo tako, da višina najvišje izjemne pokojnine 
ne bi presegala letno določenega zneska najvišje pokojninske 
osnove, upoštevajoč dogovorjena merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke in gibanje osebnih dohodkov delavcev Socialistične 
republike Slovenije v preteklem letu, to je, da ne bi presegle 
3,5-kratnega nominalnega osebnega dohodka vseh delavcev, zaposle- 
nih v SR Sloveniji, doseženega v preteklem letu. Hvala. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Besedo ima Peter 
Rupar, gospodarsko področje, 41. okoliš, Maribor-Tabor. 

PETER RUPAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegati skupine delegatov za delegiranje v Zbor 
združenega dela in Zbor občin smo ponovno obravnavali vprašanje 
izjemnih pokojnin in z odgovorom Izvršnega sveta nismo bili 
zadovoljni. Zato smo imeli skupni sestanek z delegati občine 
Maribor-Tezno. Na sestanku so sodelovali tudi predstavniki Zveze 
borcev. Sprejeto je bilo stališče, da se ponovno da delegatska 
pobuda, in sicer v nekoliko drugačni,  jasnejši in razširjeni 
vsebini. 

Predsedstvo Zveze borcev Maribor-Tabor ocenjuje, da je 
odgovor na pobudo nesprejemljiv, celo žaljiv. Delegati skupine 
delegatov smo se zato odločili, da ponovno postavimo vprašanje 
izjemnih pokojnin s tem, da dodajamo bistveno, v prvotni pobudi 
izpuščeno dikcijo "in privilegije, ki jih uživajo posamezni 
upokojeni funkcionarji". Ti privilegiji so gospodinjske pomoč- 
nice, kabineti, avtomobili, šoferji, varovanje in tako dalje. 
Predlagamo, da se kriterij za dodeljevanje izjemnih pokojnin in 
privilegiji ponovno preverijo, po potrebi spremenijo in dopolnijo 
ter na ustrezno odgovornem organu sprejmejo. Upravičenost mora 
biti zelo jasna, hkrati pa ocenjujemo, da bi moralo biti izjemnih 
pokojnin s privilegiji vedno manj. Prisotno je mnenje, da bi bilo 
bistveno manj obravnav, če bi bili podatki znani. Morda se sploh 
ne bi bilo vprašanj. Danes pa delegati glede na vsa dogajanja, ki 
jim dnevno sledimo, ne zaupamo in ne verjamemo več. 

Drugo pa je delegatsko vprašanje. Glede na določila 88. 
člena zakona o celotnem prihodku in odhodku, ki daje možnost 
refondacije plačilnih obveznosti za samoupravne interesne skupno- 
sti družbenih dejavnosti iz bruto osebnega dohodka za zdravstvo, 
zaposlovanje, usmerjeno izobraževanje, organizacije združenega 
dela ne vedo, kako izvajati to zakonsko določilo v praksi. Če bi 
delavci v organizacijah konec leta, po zaključnem računu, ko bi 
se izkazale izgube, izkoristili to možnost, bi to pomenilo 
nerešljiv problem za samoupravne interesne skupnosti. To pa zato, 
ker so takrat sredstva v smislu svobodne menjave dela že pora- 
bljena, prav tako pa bi se o takšni zahtevi pojavilo vprašanje 
obstoja financiranja celotnega sistema samoupravnih interesnih 
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skupnosti. V zvezi s tem posebej opozarjamo na tako imenovane 
sistemske izgubarje, kot so elektrogospodarstvo, železnica in 
drugi. 

Naša strokovna služba je izračunala, da bi z zahtevo za 
refondacijo samo za SIS za zdravstvo v prvi polovici leta izpadlo 
v Mariboru za 500 milijard sredstev. Zaradi navedenega zahtevamo 
takojšnjo enotno usmeritev in navodila za celotno republiko, kako 
naj organizacije združenega dela uporabijo v praksi določila 88. 
člena zakona o celotnem prihodku in dohodku. Hvala lepa. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Besedo ima Ivko 
Spetič, gospodarsko področje, 23. okoliš, Postojna, Ilirska 
Bistrica. 

IVKO SPETIČ: Tovariš podpredsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! To delegatsko vprašanje je bilo že postavljeno 
na eni izmed prejšnjih sej. Skupina delegatov je nanj dobila tudi 
odgovor, vendar se z odgovorom ni zadovoljila, zaradi tega v 
bistvu delegatsko vprašanje ponavlja. Delegatsko vprašanje je 
sledeče: 

Skupina delegatov je obravnavala odgovor na delegatsko 
vprašanje v zvezi z omejitvijo prometa na cesti M10/D, to je 
cesta Postojna-Rupa-Ilirska Bistrica in naprej proti Reki, ter 
ugotovila, da odgovor niti v eni točki obrazložitve ne rešuje 
problema zapore, niti kratkoročno niti dolgoročno. Naš zahtevek 
se zato glasi: 

1. Gospodarstvu, ki gravitira na prometnici M10/D, je 
nujno treba omogočiti legalen dovoz in odvoz surovin in izdelkov 
ter možnost prihoda vozil, ki so last gospodarstva in za katera 
velja sedanja prepoved prihoda v matično podjetje. 

2. Pri določanju planskih usmeritev se mora upoštevati 
pomembnost te prometnice, vezane na tranzit, ki naj bi tekel 
skozi Slovenijo. Pripominjamo, da reševanje povezave 
Kozina-Rijeka in na drugi strani Maribor-Zagreb vodi tranzit mimo 
naravne tranzitne poti iz Srednje Evrope proti morju. Zaradi 
navedenega in zaradi problema osamitve regije, če ta prometnica 
ne bo ustrezno vrednotena, zahtevamo jasno opredelitev v planskih 
dokumentih. Popolnoma se zavedamo denarne stiske, ekološke 
problematike in problema varnosti, vendar želimo, da se tega 
zavedajo tudi odgovorni pri sestavi planov, pri rekonstrukciji in 
izgradnji cest. 

Ne moremo sprejeti dejstva popolne izolacije za nedo- 
ločen čas. Že sedaj ima gospodarstvo naše regije znatno večje 
stroške poslovanja zaradi te prepovedi. Nesprejemljivo je neupo- 
števanje dejstva, da mora gospodarstvo delovati tudi v takšnih 
pogojih. Hvala. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Besedo ima 
Verlič Stanko, gospodarsko področje, 41. okoliš, Maribor-Tabor. 

STANKO VERLIČ: Tovarišice in tovariši delegati! Posta- 
vil bom delegatsko vprašanje. Pri izvajanju določil zakona o 
izračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
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potreb na področju družbenih dejavnosti se je v praksi pokazala 
vrsta nejasnosti. 

Najbolj nejasen in sporen je 4. in 5. člen citiranega 
zakona, ki govori o plačevanju prispevkov za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti iz osebnega 
dohodka po tako imenovanem domicilnem oziroma sedežnem načelu. 
Glede na takšen sistem obračunavanja prispevkov pride v organi- 
zacijah združenega dela, ki opravljajo svojo dejavnost izven SR 
Slovenije, do velikih nesorazmerij med izplačanimi osebnimi 
dohodki delavcev v dislociranih enotah in med temi, ki opravljajo 
svoje delov naši republiki. Zaradi nižjih prispevnih stopenj v 
sosednjih republikah ima delavec, ki združuje delo v delovni 
organizaciji s sedežem v Sloveniji in dela v drugi republiki, 
bistveno večji neto osebni dohodek od delavca na istih delih in 
nalogah v Sloveniji. To bi povzročilo rušenje sistema nagraje- 
vanja po delu in veliko nezadovoljstvo med delavci, ki opravljajo 
ista dela. Da bi bil problem jasnejši, bomo pokazali na primeru 
iz DO Tekol. 

V občini Maribor-Tabor je bila skupna prispevna stopnja 
za leto 1987 30,785%, nova prispevna stopnja je 42,73%. Faktor 
povečanja je 1,208, da bi neto osebni dohodek ostal nespremenjen. 
V občini Prijedor je bila skupna prispevna stopnja v letu 1987 
28,12%. Glede na to pomeni takšen obračun razliko v neto osebnih 
dohodkih za 25% pri opisanem primeru. SDK je 29. januarja 1988 
delno pojasnila različnost v plačevanju prispevnih stopenj, 
vendar ne nakazuje, kateri organi v OZD lahko, in če sploh lahko, 
s svojimi sklepi korigirajo bruto vrednost točke za sporno 
kategorijo delavca. Prav tako se v OZD ne moremo posluževati 
sodne prakse, ker te še ni. Zavedamo se, da je ta odločitev v 
pristojnosti Zvezne skupščine, vendar menimo in predlagamo, da 
poiščemo skupne začasne rešitve v okviru naše republike. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Želi še kdo 
postaviti delegatsko vprašanje al pobudo? Prosim. 

FRANCI BAŠAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati 1 Na 20. seji Zbora združenega dela dne 20.novembra 
1987 smo v poročilu o problematiki meničnega poslovanja SOZD 
Agrokomerc dali pobudo, da želimo dobiti seznam vseh 32 naslovov, 
na katere je bila poslana informacija Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve BiH o vdoru SOZD Agrokomerc v plačilni sistem 
Jugoslavije in da želimo pojasnilo, zakaj se ti naslovi niso 
odzvali na navedeno informacijo. Postavljamo vprašanje, kdaj bomo 
prejeli željeno informacijo. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Imate še 
kakšno delegatsko vprašanje, pobudo? 

Vsa delegatska vprašanja in pobude bomo posredovali 
pristojnim organom v proučitev. S tem zaključujemo to točko 
dnevnega reda in odrejam enourni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.45 uri in se je nadalje- 
vala ob 16.30 uri.) 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Nadaljujemo sejo. Končano 
je tudi drugo dodatno poročilo planske skupine oziroma 
medzborovske skupine. Prosil bi poročevalca planske skupine, 
tovariša Mitja Jenka, da prevzame besedo in poroča zboru. 

MITJA JENKO: Drugo dodatno poročilo k predlogu reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v letu 1988. Skupina delegatov za spremljanje 
uresničevanja planskih aktov je med sejami zborov dne 3.2.1988 
ponovno obravnavala predlog resolucije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1988, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil njen Izvršni svet, predvsem pa tiste amandmaje, na 
katerih so delegati po razpravi na seji zborov vztrajali. Skupina 
delegatov je v postopku usklajevanja, kjer so sodelovali tudi 
predlagatelji amandmajev ter predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, zaključila naslednje: 

Amandma Skupščine občine Kranj k točki II/2 se umika. 
Obrazložitev: predlagatelj amandmaja se je zadovoljil z obrazlo- 
žitvijo predlagatelja resolucije, da resolucija smiselno pred- 
stavlja ohranitev globalne zaposlenosti, hkrati pa upošteva 
potrebne premike v strukturi zaposlenosti. 

K točki III/5.2., tretja alinea: amandma se umika. 
Obrazložitev: predlagatelj amandmaja sprejema smiselno povzet 
amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Amandma Skupnosti obalnih občin Koper. K točki 1/2 se 
za peto alineo doda nova alinea, pred predlog amandmaja Izvršnega 
sveta pa se doda stavek, tako da se celotni amandma, torej 
čistopis tega predloga glasi: 

"Na ustvarjanje ekonomskih spodbud za razvoj turizma in 
na ureditvi objektov gospodarske infrastrukture, ki so pogoj za 
dograditev  turističnih  centrov  in  za  posodobitev  turistične 
ponudbe." 

K točki III/1.1.: amandma se umika. Obrazložitev: 
predlagatelj amandmaja sprejema pojasnilo skupine delegatov in 
predstavnika predlagatelja resolucije, da v resolucijskem doku- 
mentu ni možno vgraditi predlaganega mehanizma, ampak da druga 
alinea te točke omogoča reševanje plačevanja v tujino tudi za 
organizacije združenega dela z področja turizma. 

točki III/1.7.: amandma se umika. Obrazložitev: 
predlagatelj amandmaja sprejema obrazložitev predstavnika pred- 
lagatelja resolucije, da je vsebina amandmaja smiselno vključena 
v točki III/1.2., šesta alinea. 

K točki III/1.6. se upošteva predlog predlagatelja in 
besedilo točke glasi - zopet berem čistopis te točke: 

"Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije bo 
upoštevala zaostrene ekonomske razmere v kmetijstvu in ribištvu, 
zlasti v živinoreji. Samoupravne interesne skupnosti za pospeše- 
vanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe v 
občinah bodo združevale sredstva na osnovi potreb po oskrbi in 
jih usmerjale na območja, kjer se dejavnost kmetijstva izvaja. V 
razreševanju težkega ekonomskega položaja kmetijstva in ribištva, 
zlasti živinoreje se bodo vključile tudi poslovne banke." 
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K tej točki so delegati predlagali tudi amandma, ki naj 
bi se dodal zgornjemu besedilu točke 111/1.6. in bi se glasil: "s 
sredstvi pod pogoji, ki so izenačeni z ostalim delom gospodarstva 
ob upoštevanju specifičnosti kmetijske proizvodnje". 

Skupina delegatov ni sprejela predlaganega amandmaja, 
ker meni, da je predlog smiselno vključen v 3. točki predloga 
sklepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Mi torej razpravljamo samo 
o tem prvem odstavku. 

Koprčani umikate svoj amandma, to je bilo že povedano 
na skupini. Izvršni svet, umikate vi svojega in sprejemate to 
dikcijo? 

MITJA JENKO: Amandma Skupščine občine Ljubijana-Šiška k 
točki 1/2., dvanajsta alinea. Skupina delegatov je upoštevala 
amandma predlagatelja, tako da se predlog sklepa v 2. točki, na 
koncu osme vrstice dopolni in se sedaj tretji stavek 2. točke 
glasi: "S prožnejšo normativno ureditvijo naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zagotovi večjo fleksibilnost pri oprede- 
litvi statusa in registriranju enot drobnega gospodarstva, kakor 
tudi pogoje za njihovo neposredno izvozno naravnanost." 

Obrazložitev: skupina delegatov je upoštevala navedeni 
predlog kot usmeritev za razpravo ob predvidenih zakonskih 
spremembah, kakor tudi ob dodatni razdelavi usmeritev v točki 
111/1.2. 

Skupščina občine Lendava. Amandma k točki III/6 se 
umika. Obrazložitev: predstavnik predlagatelja je ob amandmaju 
Skupščine občine Lendava v Zboru občin pojasnil, da je v točki 
III/6 jasno definirana in prevzeta naloga, da se področje prouči 
in ob ugotovitvah spremeni oziroma dopolni sistem ukrepov pri 
spodbujanju vlaganj na manj razvitih območjih, manj razvitih 
obmejnih in narodnostno mešanih območjih, kakor tudi v hribovitih 
in visokogorskih območjih. Predlagatelj pri tem predvideva, da bo 
spremembe izvedel v letu 1988 in to tudi za tista območja, ki jim 
poteče rok prehodnosti območja. 

Amandma k 1/2, prva alinea, in sicer amandma Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slovenije 
in Kulturne skupnosti Slovenije, ki so predlagale, naj se sred- 
stva za porodniški dopust in socialnovarstvene pomoči oziroma 
sredstva kulturnih skupnosti izvzamejo iz splošnega zaostajanja 
vseh oblik porabe za 8% za rastjo dohodka oziroma naj bo zaosta- 
janje manjše na tistih področjih, ki neposredno prispevajo k 
ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje gospodarstva, predvsem 
na področju usmerjenega izobraževanja. 

Skupina amandmajev ni podprla, ker meni, da je glede na 
nujnost povečevanja akumulativne sposobnosti gospodarstva ustrez- 
no predlagano izhodišče v predlogu resolucije, da morajo v letu 
1988 vse oblike porabe (z izjemo SPIZ) zaostajati za rastjo 
dohodka, saj realne materialne možnosti ne opravičujejo oprede- 
litve izjem že ob resoluciji. <  _ ( 

Skupina opozarja, da je s takšno usmeritvijo zagotov- 
ljeno enakopravno obravnavanje vseh oblik porabe, pri čemer pa bo 
potrebno ob kvartalnem usklajevanju upoštevati realna gibanja 
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dohodka, tako pozitivna kot negativna in utemeljene razloge, ki 
bodo pogojevali selektiven pristop pri obravnavi vsebine posamez- 
nih programov oziroma dejavnosti, usklajevanju njihovih prispev- 
nih stopenj ter eventualno potrebo po usklajevanju tudi med 
skupno, osebno in splošno porabo. Ob tem se je skupina zavedala 
težine problemov, ki se bodo ob takih materialnih okvirih poja- 
vili v teh dejavnostih in na katere so v razpravi opozarjali tudi 
predstavniki predlagateljev amandmajev. Opozorjeno je bilo na 
pričakovane probleme pri uresničevanju zagotovljenih in dogovor- 
jenih programov oziroma pravic, še zlasti pri zagotavljanju 
sredstev za nadomestila osebnega dohodka za porodniški dopust, za 
izvajanje dejavnosti vzgojnovarstvenih organizacij ter socialno- 
varstvenih pomoči ob predvidenem povečanju števila upravičencev 
(ti prejemki imajo značaj osebne porabe) ter izvajanju programov 
usmerjenega izobraževanja, kjer se pričakuje povečanje števila 
učencev. 

V razpravi je predstavnica Skupnosti socialnega varstva 
ob opozorilu na že navedene negativne posledice umaknila amandma 
k točki 1/2, točka 1, prva alinea in tudi s tem amandmajem 
vsebinsko povezana amandmaja k Il/točka 3.2. in k IV/točka 1.4. 

Predstavnika Izobraževalne skupnosti Slovenije in 
Kulturne skupnosti Slovenije sta skupino seznanila, da pri svojih 
amandmajih k tej točki vztrajata. 

Skupina je obravnavala in sprejela tudi naslednje 
amandmaje: 

1. K točki III/5.1. se glasi: "Če bodo življenjski 
stroški naraščali bistveno hitreje glede na rast dohodka, bodo 
pristojni organi v republiki in občinah sprejemali ukrepe in 
aktivnosti za obvladovanje rasti življenjskih stroškov." 

2. K točki III/5.1., četrta alinea se drugi odstavek 
nadomesti z novo alineo, ki se glasi: "- delavci v organizacijah 
združenega dela bodo pri planiranju dohodka, zaposlovanja in 
sredstev za osebne dohodke upoštevali višino najnižjega osebnega 
dohodka. V ta namen bo z usmeritvijo za uresničevanje družbenega 
dogovora o dohodku za leto 1988 določen tudi najnižji osebni 
dohodek ter način njegove medletne valorizacije. Začeli bomo 
uresničevati načelo, da ni mogoče dopustiti trajnega obstoja 
organizacije združenega dela, ki s svojim dohodkom ne zagotavlja 
razširjene materialne osnove dela in v dejanski delitvi osebnih 
dohodkov ne dosega ravni najnižjega osebnega dohodka." 

3. K točki III/9., se v četrti vrstici tretjega 
odstavka namesto teksta "blažili z dejavnostmi in sredstvi" 
besedilo popravi in se glasi: "poleg aktivnosti samih organizacij 
združenega dela reševali tudi s socialno-varstvenimi ukrepi." 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Izvršni svet torej umika 
predloge lastnih amandmajev. Ali se strinjate s formulacijo, ki 
je bila za te tri točke prebrana? Hvala. 

MITJA JENKO: Skupina delegatov tudi predlaga zborom, da 
sprejmejo obravnavane in predlagane amandmaje k predlogu resolu- 
cije in predlog sklepa. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: No, predlagal bi, tovariš 
Jenko, da gremo najprej skozi amandmaje, potem bi pa sklep 
posebej obravnavali, če se strinjate s tem. Dobro. Želi o poroči- 
lu delegatov še kdo razpravljati? Tovariš Žibret, predsednik 
Skupščine samoupravne interesne skupnosti za izobraževanje. 

NIKO ŽIBRET: Tovarišice in tovariši delegati! Sodim, da 
je prav, da zaradi demokratičnosti in enakopravnosti obravnave 
vendarle reagiram na poročilo komisije in z vami skupaj malo 
razmislim, kaj se lahko zgodi. 

Na vas, delegatih, je žal sedaj odločitev, da z dvigom 
rok sprejmete poročilo komisije ali, recimo. Izvršnega sveta, 
skupaj z amandmajem oziroma podprete Izobraževalno skupnost, ki 
amandmaja ne umika. Mi se zavedamo posledic. Vemo, kaj to pomeni 
znotraj že zaprte bilance, pa vendar ni nič tako sveto, da se ne 
bi dalo ponovno pretehtati. Na vas je odločitev, da z dvigom rok 
potrdite amandma ali pa ga ne. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Želi še kdo raz- 
pravljati o poročilu? Sedaj govorimo o amandmajih. Tovariš Samar, 
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in član 
Izvršnega sveta. 

MILIVOJ SAMAR: Še enkrat pojasnjujem, kaj pomeni 
sprejem amandmajev Izobraževalne skupnosti. Celotni sistem 
porabe, če jo smem pogojno tako imenovati v letu 1988, je narav- 
nan tako, da upoštevamo pri vseh porabnikih, tako glede osebnih 
dohodkov kot tudi materialnih stroškov v skupni in splošni 
porabi, enak pristop. To pa je, da celotni nivo z 8% zaostajanjem 
za dohodkom za približno 3 poene realno vso porabo znižamo, ker 
so materialni okviri ožji in znotraj teh zožanih materialnih 
okvirov predvidevamo z mehanizmom, ki je sicer, da rečem ustaven, 
posebej pa izpostavljen v tej resoluciji, način usklajevanja in 
zadovoljevanja vseh potreb v skladu tako z možnostmi kot s 
trenutnimi situacijami in problemi, ki se bodo med letom pojavi- 
li. Zato smo predlagali kvartalno usklajevanje na osnovi splošne 
bilance med samoupravnimi interesnimi skupnostmi; kadar se s to 
uskladitvijo stvari ne da razrešiti, pa usklajevanje v širšem 
obsegu nasproti splošne porabe in tudi osebnih dohodkov. Edino na 
ta način menimo, da se ob tvornem prispevku enih in drugih 
uporabnikov teh sredstev da stvar v letu 1988 izvajati in v 
maksimalni meri slediti srednjeročnim pa tudi dolgoročnim plan- 
skim usmeritvam, ki so tudi v sferi družbenih dejavnosti še kako 
pomembne. S tem, da stvari ločeno rešujemo za dve interesni 
skupnosti in postavljamo ti dve interesni skupnosti v drugačen 
položaj, se odpira vprašanje materialne neusklajenosti oziroma 
ali gre ta prioritetni položaj v breme ostalih interesnih skupno- 
sti, ki so na takšen mehanizem usklajevanja pristale in se v 
njega vključile tudi s tem, da so svoje amandmaje umaknile, ali 
pa ostane odprto vprašanje, da to uskladitev izvedemo s spremembo 
prispevnih stopenj v breme neto osebnih dohodkov. Toliko v 
pojasnilo, da vemo, o čem se dejansko odločamo. Mislim, da tudi 
ta druga ' možnost ni izključena, vendar se mi zdi, da jo je 
pametno prihraniti  za medletno  usklajevanje,  ne  pa  apriorno 
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vnaprej. Nenazadnje s takšnim pristopom želimo, da se intenzivira 
proces povečevanja določene učinkovitosti, racionalizacije tudi 
znotraj posameznih interesnih skupnosti, na katere tako predlaga- 
na resolucija in amandmaji Izvršnega sveta tudi z določeno 
ekonomsko logiko navajajo. 

Mislim, da je bilo to potrebno dodatno predočiti, 
preden bi se končno odločali o amandmajih. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Povedal bi, da je amandma 
Skupnost za socialno varstvo umaknila na planski skupini. Zdrav- 
stvena in raziskovalna skupnost pa sta ga umaknili že prej. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne želi.) Potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmajih. 

V skladu s poslovnikom skupščine se je potrebno oprede- 
liti najprej do amandmajev, ki najbolj odstopajo od predlaganih 
rešitev. Torej sta to amandmaja Izobraževalne in Kulturne skupno- 
sti, o katerih bomo glasovali posebej. Ali Izobraževalna skupnost 
vztraja na amandmaju? (Da.) Prebral bi amandma, da bomo vedeli, 
za kaj gre. 

K poglavju l/točka 2, prva alinea: na koncu besedila 
naj se podpičje nadomesti z vejico, besedilo pa nadaljuje: "s 
tem, da bo zaostajanje manjše na tistih področjih, ki neposredno 
prispevajo k ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje gospodar- 
stva predvsem na področju usmerjenega izobraževanja." 

Kot ste slišali, tega Izvršni svet niti skupina ne 
podpirata. 

Prosim, kdor je za ta amandma, naj glasuje. 
Kdo je za? (14 delegatov.) Je kdo proti? (76 delega- 

tov.) Se je kdo vzdržal? (23 delegatov.) 
Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Gremo po isti metodologiji za Kulturno skupnost. K 

poglavju I/ točka 2. Predlagajo spremembo in dopolnitev besedila 
prve alinee, ki se v celoti glasi: "na zmanjševanju obremenitve 
dohodka v gospodarstvu v letu 1988, zaostajanje vseh oblik tekoče 
porabe z izjemo sredstev SPIZ in kulturnih skupnosti za 8 odstot- 
nih točk za rastjo dohodka." 

Izvršni svet, niti skupina ga ne sprejemata. Prosim, 
kako se vi opredeljujete? 

Kdo je za? (7 delegatov.) Je kdo proti? (83 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (22 delegatov.) 

Ugotavljam, da tudi ta amandma ni sprejet. 
Obvestiti vas  moram,  da  tudi  Zbor  občin teh  dveh 

amandmajev ni sprejel in smo usklajeni. 
Sedaj gremo na amandmaje planske skupine. Sprašujem, 

ali jih moram še enkrat prebrati? (Ne.) 
Prosim,  kdor  je  za  amandmaje planske  skupine,  naj 

glasuje. 
Kdo je za? (98 delegatov.) Je kdo proti? (3 delegati.) 

Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 
Ugotavljam, da so amandmaji planske skupine sprejeti z 

večino glasov. 
Sedaj dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta, 

brez tistih, ki jih je umaknil in jih je planska skupina prevze- 
la. 
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Kdo je za? (105 delegatov.) Je kdo proti? (3 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da so tudi amandmaji izvršnega sveta 
sprejeti z večino glasov. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu resolucije o politi- 
ki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986- 
1990 v letu 1988 v celoti, skupaj z amandmaji. 

Kdo je za? (103 delegati.) Je kdo proti? (4 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog resolucije sprejet z večino 
glasov. 

Opozarjajo me, da ste dobili na klop tudi dopolnitev 
obveznih sklepov Družbenopolitičnega zbora, in ugotavljamo, da so 
v skladu s temi stališči sprejeti tudi ti amandmaji in resoluci- 
ja, s tem, da moramo v sklepu še nekatere stvari dopolniti. 
Prosim. 

NIKO ZIBRET: Ostal nam je še sklep ob resoluciji, sklep 
skupščine, skupine delegatov. Ta sklep je bil, kot že rečeno, 
danes predmet obravnave skupine delegatov vseh zborov za spre- 
mljanje uresničevanja vseh planskih aktov med sejami zborov, kjer 
so se izoblikovale naslednje dopolnitve: 

K točki 1: za prvim stavkom prvega odstavka, to je v 
peti vrstici, se doda nov stavek, ki se glasi: "To prestrukturi- 
ranje mora izhajati iz tržne naravnanosti in dohodkovne motivi- 
ranosti gospodarskih subjektov ter njihove samostojnosti in 
odgovornosti za poslovne odločitve." 

Drugi stavek v tem prvotnem predlogu pa se spremeni 
tako, da se besede "v sodelovanju" nadomestijo z besedama "s 
strokovno pomočjo", tako da se stavek sedaj glasi: "v ta namen 
naj organizacije združenega dela s strokovno pomočjo Gospodarske 
zbornice Slovenije opredelijo takšne programe..." in tako naprej. 

V drugem odstavku te točke se podobno v drugi vrstici 
besedi "v sodelovanju" nadomesti z besedami "ob strokovni pomo- 
či", tako da se sedaj stavek glasi: "organizacije združenega 
dela, ki ugotavljajo motnje v gospodarjenju ali poslujejo z 
izgubo, naj ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije in 
bank..." in tako naprej. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Predsednica Družbenopoli- 
tičnega zbora me je obvestila, da so dopolnili svoja stališča in 
predlagajo, da naj bi zbor dopolnil sklep. Doda naj se nov tretji 
odstavek prve točke, ki naj bi glasil: "Izvršni svet skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi ob razpravi o spremembah planskih aktov predloži 
celovit razvojni koncept prestrukturiranja gospodarstva in 
družbenih dejavnosti na osnovi novih spoznanj." 

To je predlog Družbenopolitičnega zbora. 

NIKO ŽIBRET: K točki 3. Točka 3 se preoblikuje v celoti 
in se glasi: "V obdobju sprejemanja resolucije je bilo na področ- 
ju kmetijstva sprejetih že nekaj ukrepov za saniranje kmetijske 
proizvodnje, ki pa ne rešujejo zaostrenih razmer na področju 
njene reprodukcije.  Zato naj  organizacije združenega dela - 
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kmetijske proizvodnje, Zadružna zveza, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije in 
prehrane, SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje 
osnovne preskrbe Slovenije, banke, kreditno-hranilne službe in 
drugi družbeni subjekti, na podlagi analize stanja v kmetijski 
proizvodnji do konca prvega četrtletja sprejmejo svoje aktivno- 
sti, ki naj vključujejo tudi kreditiranje kmetijske proizvodnje, 
pripravijo naloge za uresničevanje razvojnih ciljev v letu 1988, 
na podlagi katerih bo izvršni svet pripravil predlog ukrepov in 
možnih rešitev." 

K točki 4. V tretji vrstici se za besedo "ponudba" črta 
besedilo "zlasti pa izboljšano preskrbo z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami, izboljšanje gospodarske infrastrukture na turisti- 
čnih območjih". V tej isti točki se v šesti vrstici za besedo "v 
občinah" doda besedilo "in republiki". Stavek se sedaj glasi 
tako: "usklajevanje aktivnosti mora biti zagotovljeno v občinah 
in republikah v sodelovanju z ustreznimi združenji..." in tako 
dalje. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: V bistvu gre za to, da se 
organizacijam združenega dela iz turizma nalaga kompleksna 
turistična ponudba in višja raven storitev. S tem čutijo, da niso 
samo oni odgovorni za izboljšano preskrbo z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami in izboljšanje gospodarske infrastru- 
kture, ampak, da je za to soodgovorna tudi širša 
družbenopolitična skupnost. Usklajevalne aktivnosti pa naj se ne 
vršijo samo v občinah, ampak tudi v republiki. To je bistvo te 
pripombe. 

NIKO ŽIBRET: K točki 5. Za besedilom, navedenim v točki 
5 - se pravi na koncu te točke, se črta pika, tekst pa se nada- 
ljuje: "pri tem pa naj se upoštevajo že sprejeti ukrepi Skupščine 
SR Slovenije s tega področja". 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: To področje so SIS materi- 
alne proizvodnje, za katere smo sprejeli sklepe, sedaj pa se 
očitno ne ve točno, kdo naj jih izvaja. Bomo mi to skoordinirali. 

NIKO ŽIBRET: K 6. točki. Zadnji odstavek 6. točke se 
preoblikuje tako, da se glasi: "Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naj do konca marca predloži Skupščini SR Slovenije oceno 
stanja in predloge ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno uresniče- 
vanje resolucijskih ciljev v razporejanju družbenega proizvoda in 
dohodka ter usklajenost davčnih in prispevnih stopenj ter člana- 
rin." 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: To je pa razširjeno z 
vključitvijo proračuna in članarin zbornice ter drugih. To smo 
sprejeli naknadno. 

NIKO ŽIBRET: Člani skupine predlagamo, da se črta 
zadnji odstavek predlaganega sklepa. Prevladalo je spoznanje, da 
je treba energijo usmeriti predvsem v realizacijo zastavljenih 
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ciljev, ne pa v poročanje o neizvajanju. Smatramo, da več poroča- 
nja samo po sebi še ne pomeni več odgovornosti. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Malo težko je 
vprašati, ali je vse jasno. Upam, da ste sledili. Tovariš Lam- 
pret. (Govori iz klopi. ) To je notri, da se na koncu vrste doda 
"opredelitvi statusa in registriranja". Tovariš Jenko se opravi- 
čuje, da je to spustil. Bom še jaz enkrat prebral. K točki 2, v 
osmi vrstici se na koncu vrste doda: "opredelitvi statusa in 
registriranja". Hvala lepa za opozorilo. To dokazuje, da ste 
sledili. 

Želi kdo razpravljati o poročilu, o sklepu? Tovariš 
Žibret. 

NIKO ŽIBRET: Tovarišice in tovariši delegati! Izobra- 
ževalna skupnost je tudi predlagala, da se sklepi dopolnijo z 
dvema, tremi točkami. Preden povem, kaj smo predlagali, vas želim 
seznaniti, kaj moramo sedaj storiti tudi na osnovi teh sklepov, 
ki bodo danes sprejeti. V naši skupščini s soglasjem obeh zborov, 
ker bodo morali delegati izvajalci in uporabniki dvigniti roke. 
To pomeni, da je treba prepričati izvajalce, da bodo ob restrik- 
cijah glasovali za. Saj veste, kako bo to šlo. V sklepih pa smo 
predlagali  nekatere možnosti,  da  bomo  lahko  peljali  zadevo 
naprej. Žal imamo v kriterijih svobodne menjave dela za materi- 
alne stroške povprečje in smo vzeli nekako to, kar se sedaj 
dogaja v Ljubljani. Gre za materialne stroške in ne morem potem 
pristajati na tiste komunalne prispevke, ki si jih posamezne 
občine izmislijo višje ali nižje. Če so nižji, so seveda v korist 
šole, če so pa višji, običajno prihajajo delegati z zahtevkom, da 
to plačamo. To je stalni konflikt. Tu smo predlagali,da se v enem 
sklepu ta stvar predstavi tako, da bodo v občinah vedeli, da 
stvar ne more preko povprečja. Zato menim, da je prav, da se to 
vključi v predlog sklepa. To sem ponujal pisno in ustno na 
komisiji, tam nisem naletel na odprta ušesa. Sedaj razmišljam z 
vami. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tu bi te moral prekiniti, 
oprosti. Planska skupina je to že obravnavala ob predlogu aman- 
dmajev, ki so bili smiselno zajeti za resolucijo. Danes zjutraj 
pa sem dal poročilo k dodatnemu poročilu, da smo obravnavali 
predloge sprememb k sklepom Skupščine. Te spremembe je posredo- 
valo predsedstvo Samoupravne interesne skupnosti za izobraževanje 
in jih nismo podprli. Ravno tako smo jih obravnavali še enkrat, 
torej smo trikrat obravnavali te pripombe, ob tem, da ko si ti 
odšel iz te usklajevalne skupine, smo tudi dosti prizadeto 
razpravljali, kako vse porabnike dati na isti imenovalec, in 
zaradi tega smo dopolnili 6. točko, da je potrebno uskladiti tudi 
davčne in prispevne stopnje ter članarine, tako da so dejansko 
vsi porabniki na istem nivoju. Če bomo karkoli še dodatno spreje- 
mali, je to določen presedan, govorim pa kot vodja skupine, da se 
razumemo. Zato sem sedaj interveniral. 

Tovariši delegati, prosim, odločite se, ali boste 
poslušali sedaj te amandmaje na sklep ali pa se opredeljevali za 
to poročilo, ki ga je tovariš Jenko prebral. 
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Tovariš Žibret, saj si vložil maksimalen napor. Mislim, 
da je tudi to za spoštovati. Mislim tudi, da si nakazal vso 
problematiko, kakršna bo pred izobraževalno skupnostjo in tudi 
pred drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. (Žibret: Hvala 
lepa.) 

Prosim, ali želi o sklepu še kdo razpravljati? (Ne 
želi.) 

Dajem na glasovanje sklep, skupaj z dopolnilom, ki ga 
je predlagala planska skupina in z dopolnilom Družbenopolitičnega 
zbora. 

Kdo je za? (100 delegatov.) Je kdo proti? (4 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 
S tem tudi ugotavljam, da je sklep usklajen s stališči 

Družbenopolitičnega zbora. 
Izvršni svet je v skladu s sklepi Skupščine z dne 11.1. 

predložil tudi zahtevo za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988, ki ste jo dobili 
danes na klop. 

Ali želi o tej zahtevi kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Potem dajem na glasovanje. 

Kdo je za? (112 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zahteva sprejeta soglasno. 
Obveščam vas, da smo pri točkah, kjer smo sprejemali 

končne in skupne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbeno- 
političnim zborom. 

Ker je s tem dnevni red seje zbora izčrpan, se vam 
zahvaljujem za razpravo in udeležbo na seji in zaključujem 24. 
sejo Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

(Seja zbora je bila končana dne 3.2.1988 ob 17.15 uri.) 
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