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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN Liubllana,16.10.1984 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE ~~ ~ i— 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE — 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin 
Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora 
Komisija za informiranje 

POROČILO 

k osnutku zakona o javnem obveščanju 

(ESA - 339 - za seje zborov 24. oktobra 1984) 

Po obširni razpravi o osnutku zakona o javnem obvešča- 
nju, ki jo je vodil Tiskovni svet pri RK SZDL Slovenije in ki je 
bila zaključena s sejo Predsedstva RK SZDL Slovenije dne 
2. 10. 1984, na kateri so bila sprejeta tudi Stališča in usmeri- 
tve k osnutku zakona o javnem obveščanju, so o osnutku 
zakona razpravljala tudi delovna telesa zborov in Skupščine 
SR Slovenije in sicer: 

Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
dne 9. 10. 1984, Odbor za družbenopolitični in komunalni 

sistem Zbora občin dne 9. 10. 1984, Odbor za družbenopoli- 
tični sistem Družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1984 in 
Komisija za informiranje dne 12. 10. 1984. 

Poročilo o prvi razpravi o osnutku zakona o javnem 
obveščanju Komisije za informiranje ter poročili Zakono- 
dajno-pravne komisije ter Komisije za narodnosti so dele- 
gati prejeli skupno s sklici sej zborov Skupščine SR Slove- 
nije, ki bodo dne 24. 10. 1984. 

1. Ugotovitve, mnenja, predlogi in pripombe 
delovnih teles 

Delovna telesa zborov in Skupščine SR Slovenije predla- 
gajo zborom Skupščine SR Slovenije, da osnutek zakona o 
javnem obveščanju sprejmejo, s stališči, Usmeritvami ih 
sklepi naj predlagatelju naročijo, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva bistvene pripombe, mnenja in usmeritve, ki 
so rezultat razprave o osnutku zakona o javoem obveščanju in 
bodo opredeljene v sklepih in usmeritvah zborov. Predlagatelj 

naj pri pripravi predloga zakona prouči in upošteva tudi 
razpravo v delovnih telesih zborov in skupščine, ter druge 
pripombe, ki so bile izražene v dosedanji razpravi. 

Vsi trije odbori ter Komisija za informiranje ugotavljajo, da 
je bila razprava o osnutku zakona o javnem obveščanju dobro 
in temeljito opravljena in je prispevala k razjasnitvi osnovnih 
dilem, ki so bile izražene ob razpravi o predlogu za izdajo 
zakona ali ki jih je predlagatelj v obliki variante zapisal v 
osnutku zakona. V razpravi je bila izoblikovana vrsta mnenj, 
pripomb in predlogov, ki so jih delovna telesa zborov in 
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Skupščine SR Slovenije skupaj s Stališči in usmeritvami Pred- 
sedstva RK SZDL Slovenije preučila in upoštevala pri pripravi 
svojih predlogov zborom Skupščine SR Slovenije. Delovna 
telesa zborov in skupščine ugotavljajo, da je predlagatelj pri 
pripravi osnutka zakona upošteval večino pripomb ter Ugoto- 
vitve, stališča in sklepe zborov Skupščine SR Slovenije ob 
sprejemu predloga za izdajo zakona o javnem obveščanju. 

V delovnih telesih zborov in skupščine SR Slovenije so bila 
podprta Stališča in usmeritve Predsedstva RK SZDL Slove- 
nije k osnutku zakona o javnem obveščanju. 

Podprte so bile predlagane zakonske rešitve glede oprede- 
litve vloge SZDL pri ustanavljanju in upravljanju sredstev 
javnega obveščanja ter zavrnjeni nekateri poskusi zanikanja 
ali oženja njene ustavne vloge na področju javnega obvešča- 
nja. Podprte so bile tudi vse razprave, ki so Socialistično 
zvezo opredeljevale kot mesto izražanja, soočanja in uveljav- 
ljanja vseh interesov na področju informiranja. Poudarjeno je 
bilo, da mora zakon jasno opredeliti, da je SZDL kot najširša 
fronta samoupravnih socialističnih sil nosilec družbene odgo- 
vornosti v zvezi z ustanavljanjem časopisov ter radijskih in TV 
programov. Vlogo SZDL pa bo treba še konkretneje opredeliti 
v statutih oziroma v drugih samoupravnih splošnih aktih. 

Delovna telesa podpirajo zahtevo iz razprave, da se z zako- 
nom konkretizira ustavno načelo o javnosti dela na vseh 
ravneh ter opredelijo obveznosti virov informacij za zagotav- 
ljanje pogojev za nemoteno delovanje novinarjev in drugih 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja. V zakonu naj se 
natančneje razmeji odgovornost virov informacij in novinarjev 
pri posredovanju informacij javnosti. 

Delovna telesa podpirajo določila osnutka zakona, ki nare- 
kuje racionalnejše, učinkovitejše in smotrnejše ustanavlja- 
nje časopisnih, radijskih in TV organizacij (in programov), s 
čimer se še bolj uveljavlja odgovornost ustanoviteljev za kvali- 
tetni vsebinski in materialni razvoj časopisov in radijskih ter 
TV programov. Usmeritve glede podružbljanja sredstev jav- 
nega obveščanja, vloge družbenih organov upravljanja, časo- 
pisnih in programskih svetov so po mnenju delovnih teles v 
osnutku zakona ustrezne. Delovna telesa zborov in Skupščine 
SR Slovenije pri tem poudarjajo, da naj bi v predlogu zakona 
vlogo časopisnih in programskih svetov, zlasti kadar je usta- 
novitelj hkrati tudi izdajatelj, še natančneje opredelili in okre- 
pili. 

Glede opredelitve vloge novinarja delovna telesa predla- 
gajo, da se le-ta opredeli že v temeljnih načelih, konkretnejšo 
opredelitev in ureditev pa naj zakon prepusti samoupravnim 
splošnim aktom. Delovna telesa podpirajo rešitev, da glav- 
nega in odgovornega urednika imenuje ustanovitelj časo- 
pisa oziroma programa po poprejšnjem mnenju organa 
upravljanja časopisne oziroma radijske in televizijske organi- 
zacije in se zavzemajo za krepitev odgovornosti glavnega 
oziroma odgovornega urednika v odnosu do ustanovitelja. 

Delovna telesa predlagajo zborom, da obravnavajo predlog 
izakona o javnem obveščanju šele po sprejemu zveznega 
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja. Prav tako 
predlagajo, da zbori naročijo predlagatelju, da ponovno 
preuči nekatere podrobne zakonske določbe in možnost, da 
se nekatere rešitve prepustijo urejanju s samoupravnimi 
splošnimi akti. 

Zborom skupščine tudi predlagajo, da predlagatelja zadol- 
žijo, da skupaj s predlogom zakona pripravi tudi program 
aktivnosti za izvajanje zakona ter osnove za pripravo 
samoupravnih splošnih aktov oz. aktov ustanoviteljev sred- 
stev javnega obveščanja. 

Po proučitvi različnih mnenj in predlogov iz razprave so 
delovna telesa sprejela: 

2. Mnenja, pripombe in predlogi k 
posameznim členom* 
k 1. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 

k 3. členu 
V tekstu člena naj se namesto besed »omogočajo izražanje 

ter prispevajo k usklajevanju pluralizma samoupravnih intere- 

* Mnenja, pripombe in predlogi Komisije za informiranje, posa- 
mezne pripombe drugih delovnih teles so posebej označene. 

sov« vstavijo besede: »izražajo pluralizem samoupravnih inte- 
resov«, 
k 4. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 5. členu 

Komisija je bila seznanjena s prediogomn za spremembo in 
dopolnitev tega člena, ki ga je.ČGP Delo poslalo Republiš- 
kemu komiteju za informiranje. Predlagano je bilo, da se v 
osnutku zakona med dejavnosti posebnega družbenega 
pomena vključi tudi »tiskanje«. Komisija meni, da naj predla- 
gatelj osnutka zakona to pripombo prouči, 
k 6. členu 

V tem členu je treba poudariti, da naj bo obveščanje čimbolj 
racionalno. 
k 7. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 9. členu 

V tem členu je treba zaostriti odgovornost virov informacij 
za dajanje informacij, natančneje opredeliti pogoje, ki jih 
morajo zagotavljati viri informacij za delo novinarjev ter zave- 
zati tudi državne organe, da morajo poleg samoupravnih 
organizacij, skupnosti in društev redno seznanjati javnost o 
vprašanjih s svojega delovnega področja. 
k 10. členu 

Člen naj se glasi: »Viri informacij so dolžni dajati pravoča- 
sne, popolne in resnične informacije.« Poleg tega naj predla- 
gatelj preuči, kako razmejiti in razlikovati to obveznost pri 
pravnih in fizičnih osebah, 
k 11. členu 

Člen naj se glasi: »Cenzura informacij se lahko uvede samo 
v neposredni vojni nevarnosti ali vojni oziroma v izrednih 
razmerah.« 
k 12. členu 

Določbe o novinarjih in drugih, ki opravljajo novinarska 
dela (glej člen 38. in 39.) naj se strnejo na enem mestu in to v 
temeljnih določbah (po možnosti v tem členu), 
k 13. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 14. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 15. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 16. členu 

V tem členu je treba v zadnjem odstavku črtati besedo 
»zabavni«. 
k 17. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona 
kljub pripombi Gospodarske zbornice Slovenije, ki je bila 
podana na seji Komisije za informiranje, 
k 20. členu 

Člen naj se črta. 
k 21. členu 

V členu bi bilo treba konkretneje zapisati, katere so druge 
dejavnosti ter poudariti, da bi bile te dejavnosti posebej orga- 
nizirane in bi služile za izboljšanje pogojev dela osnovne 
dejavnosti, s predpogojem, da se uredijo dohodkovni odnosi. 

(Odbor za. družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
se je zavzel za osnovno besedilo člena.) 
k 22. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 23. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 24. členu 

10. alinea 1. odstavka naj se uskladi z določbami variante za 
1. odstavek 47. člena. 

Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči ali naj 
mnenje ustanovitelju za imenovanje glavnega in odgovornega 
urednika daje celotni organ upravljanja (ki vključuje tudi 
delegacijo širše družbene skupnosti) aH le delegacija delovne 
skupnosti časopisne oziroma radijske in časopisne organiza- 
cije v organu upravljanja. 

(Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora podpira rešitev v tem členu glede vloge delegatov 
družbene skupnosti v organu upravljanja časopisne oziroma 
radijske in televizijske organizacije.) 
k 26. členu 

Predlagatelj naj prouči določbe 3. odstavka z vidika 
variantne rešitve 1. odstavka 47. člena. 
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k 29. členu 
Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 

k 30. členu 
V prvem odstavku tega člena naj bi bila omenjena pri 

konkretnih izpeljavah vloga SZDL, ne pa tudi drugih družbe- 
nopolitičnih organizacij (Zveza sindikatov, ZSMS in drugih). 
Taka rešitev bi morala biti tudi v zveznem zakonu o temeljih 
sistema javnega obveščanja. 
k 31. členu 

V ta člen bi veljalo zapisati, da so uredniki in novinarji 
dolžni izvajati sklepe in stališča časopisnih oziroma program- 
skih svetov. 
k 32. členu 

l/ členu naj bo zapisano, da je organ upravljanja dolžan 
obravnavati stališča, mnenja, pobude in priporočila časopi- 
snih oziroma programskih svetov ter da v primeru, če se z 
njimi ne strinja, obvesti časopisni oziroma programski svet o 
razlogih za drugačno mnenje. 

Člen naj se dopolni še z naslednjim stavkom: »Glavni in 
odgovorni urednik ter novinarji so dolžni izvajati stališče 
sveta.« 
k 33. členu 
Predlagano je bilo, da se ta člen črta ter da se ta problematika 
uredi v uvodnih členih tega poglavja. V zvezi s tem bi bilo 
treba tudi poudariti, da lahko ustanovitelji z aktom o ustanovi- 
tvi podrobneje uredijo tudi možnost, da lahko posamezna 
sredstva javnega obveščanja ustanovijo tudi več posvetoval- 
nih teles, 
k 34. členu 

Člen naj se ne črta. 
(Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 

se je zavzel za osnovno besedilo člena. Pri tem je bilo izrecno 
poudarjeno, da je k odločitvi prispevalo dejstvo, da sta v drugi 
in četrti alinei navedena najpomembnejša vira za pridobivanje . 
dohodka iz celotnega prihodka, ki ga ti delavci ustvarjajo.) 
k 35. členu 

Člen naj se ne črta. 
k 36. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 37. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 38. členu 

Določbe o novinarjih naj se strnejo na enem mestu in to v 
temeljnih določbah. 

(Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
meni, da bi novelo te določbe ter določbe 39. člena vključili v 
12. člen osnutka zakona, tako, da bi bila celotna problematika 
strnjena na enem mestu.) 

(Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora meni, da bi bilo treba vlogo novinarja bolj splošno 
opredeliti v temeljnih načelih (v 12. členu), konkretnejšo opre- 
delitev in ureditev pa je treba prepustiti samoupravnim sploš- 
nim aktom.) 
k 39. členu 

Člen naj se črta, določila tega člena pa naj bodo urejena v 
samoupravnih aktih, 
k 40. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 41. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 43. členu 

V prvem odstavku bi bilo treba zapisati le to, da je za 
odgovornega urednika lahko imenovan le tisti, ki ni bil obso- 
jen za kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samou- 
pravne ureditve SFRJ, zoper samoupravljanje ter zoper druž- 
beno lastnino. Zato naj se v nadaljevanju prvega odstavka 
črta: »na kazen zapora enega leta ali višjo kazen ali za drugo 
naklepno kaznivo dejanje za kazen zapora treh let ali višjo 
kazen«, 
k 44. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 46. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 47. členu 

Podprta je bila varianta rešitev za prvi odstavek. 
(Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega 

dela in Družbenopolitičnega zbora sta se opredelila za 
varianto prvega odstavka.) 

k 53. členu 
Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 

k 55. členu 
V členu bi veljalo natančneje določiti pogoje, pod katerimi 
občani lahko izdajajo in razširjajo tisk, in postopke za uvelja- 
vitev širšega družbenega interesa. Kot pogoj naj bi se oprede- 
lilo pozitivno mnenje SZDL do pobude občanov. Naslonitev 
na predpise, ki veljajo za društva, ni najustreznejša za rešitev 
tega vprašanja. Poleg tega bi veljalo preučiti ali ne bi kazalo 
prvih dveh odstavkov zapisati v naslednjem besedilu: 1 odsta- 
vek: »Občani lahko ustanovijo in izdajajo časopis v skupini 
najmanj deset oseb«. Drugi odstavek: »Pravila skupine obča- 
nov obsegajo določila o izdajanju in urejanju časopisa ter o 
vodstvu zadev v zvezi s časopisom«. 

k 56. členu 
Člen naj ostane. 
(Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 

meni, da naj določilo ostane v primeru, v kolikor ne bo 
vključeno v zveznem zakonu.) 
k 57. členu 

V prvem odstavku tega člena je treba izpustiti besede: 
»oziroma zveze sindikatov, kadar gre za ustanavljanje časo- 
pisa temeljne ali druge organizacije združenega dela ali 
delovne skupnosti.« V kolikor pa bo zvezni zakon o temeljih 
sistema javnega obveščanja to problematiko reševal drugače, 
bo treba temu ustrezno ta člen spremeniti. 
k 58. členu 

Osnovno besedilo tega člena ter varianta drugega odstavka 
naj se ustrezno povežeta. 

(Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
meni, da bi se moralo osnovno besedilo ter predlagano 
varianto drugega odstavka primerno združiti ter na primeren 
način oblikovati tako, da bi bila bolj poudarjena odgovornost 
ustanovitelja za materialne in kadrovske pogoje za izdajanje 
časopisa.) 
k 59. členu 

V tretji točki tretjega odstavka je treba izpustiti besedi 
»oziroma zveze sindikatov«. 
k 61. členu 

Člen naj se črta. 
k 64. členu 

V impresumu naj bo naveden tudi glavni urednik, 
k 69. členu 

Drugi odstavek tega člena naj se ne črta. 
(Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 

se je odločil za osnovno besedilo tega člena.) 
Proučiti bi bilo treba tudi predlog RTV Ljubljana, da se doda 

nov odstavek, ki bi se glasil: » V veljavni radijski in TV program 
se ne štejejo obvestila, sporočila in oddaje internih radijskih 
in TV sistemov v organizacijah združenega dela in drugih 
organizacijah ter skupnostih, ki so namenjene za obveščanje 
delavcev in poslovno komuniciranje oziroma so sestavni del 
izobraževalnega procesa. Za ta sredstva notranjega obvešča- 
nja se smiselno izvajajo določila, ki veljajo za tisk.« 
k 72. členu 

Predlagatelj naj preuči ali ne bi v prvem odstavku tega člena 
besedo »splošnega« nadomestili z besedo »skupnega«, 
k 73. členu 

Predlagatelj naj preuči predlog RTV Ljubljana, da se v tem 
členu doda nov odstavek, ki bi se glasil: »Ni dovoljeno graditi 
radiodifuznih objektov in postavljati tehničnih naprav za sku- 
pinsko spremljanje tujih RTV programov izven oddajniškega 
in prenosnega sistema RTV Ljubljana.« 
k 74.-77. členu 

Podprta so bila zapisana besedila členov osnutka zakona. 
[odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 

meni, da naj predlagatelj v zvezi s 76. členom še preuči 
ustreznost variantnega dodatka.) 
k 78. členu 

V zadnjem stavku tega člena naj se črta beseda »ustvarjajo« 
namesto nje pa naj se na istem mestu zapiše beseda »javno« 
(javno oddajajo). 
k 81. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 82. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona. 
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k 87. členu 
Roke, ki so predvideni za posamezne odločitve v zvezi z 
objavo obvestila in mnenja ter javnega odgovora na obvestilo 
je treba ustrezno skrajšati in prilagoditi naravi sredstva jav- 
nega obveščanja, 
k 91. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 108. členu 

Podprto je bilo zapisano besedilo člena osnutka zakona, 
k 109. členu 

V četrti točki prvega odstavka naj se besedi »vesti in trdi- 
tve« zamenjajo z besedo »informacije«. 
k 117. členu 

Prva točka prvega odstavka naj se spremeni tako, da bi se 

glasila: »če ne da informacije kot je določeno v prvem in 
drugem odstavku 9. člena«, 
k 121. členu 

Predlagatelj naj preuči ustreznost dolžine roka za uskladi- 
tev samoupravnih splošnih aktov. 

Opomba: 

Vse pripombe, mnenja in predlogi iz razprave o osnutku 
zakona o javnem obveščanju so na razpolago v Dokumenta- 
ciji Skupščine SR Slovenije, delegate pa opozarjamo na 
poročilo zakonodajno-pravne komisije, komisije za narodno- 
sti Skupščine SR Slovenije ter stališča in usmeritve predsed- 
stva RK SZDL, ki so jih že prejeti. 

' ' 1 
SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

     .    1 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga smernic za družbeni plqn Slovenije 
za obdobje 1986—1990 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 10. oktobra 1984 obravnavala pred- 
log smeric za družbeni plan Slovenije za 
obdobje 1986-1990 ter na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije ob upoštevanju stališč Družbeno- 
političnega zbora sprejela. 

UGOTOVITVE IN SKLEPE: 
l. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
smernice za družbeni plan SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990. leta ustrezno 
opredeljujejo izhodišč§, skupne cilje, 
usmeritve in okvire družbenega razvoja 
republike v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju. Zato so napotilo nosilcem pla- 
niranja in vsem družbenim subjektom za 
podrobnejše analiziranje in opredeljeva- 
nje lastnih razvojnih ciljev, možnosti, 
smeri razvoja in nalog za uresničevanje 
svojih in skupnih družbenoekonomskih 
interesov v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Namen smernic je jasno opre- 
deliti nujne smeri razvoja, da bi na teme- 
lju usmeritev dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije motivirali de- 
lavce v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela za hitrejše prestrukturiranje 
gospodarstva, družbenih dejavnosti in 
uprave in za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov. 
Smernice so splošna osnova in usmeri- 
tev družbenoekonomskega ražvoja za 
naslednje srednjeročno obdobje: v delu, 
kjer opredeljujejo temeljna izhodišča in 
cilje družbenega razvoja, pa so tudi ob- 
vezno napotilo za vse nosilce planiranja 
pri oblikovanju in sprejemanju planskih 
aktov, pri čemer morajo le-ti izhajati 
predvsem iz svojih konkretnih družbe- 
noekonomskih razmer. 

Skupščina poudarja, da smernice na- 
kazujejo kakovostni napredek v celovito- 
sti obravnave družbenoekonomskega 
razvoja. Pri tem pa ugotavlja, da je po- 
trebno v nadaljnjih fazah izdelave plan- 
skih aktov zagotoviti večjo sočasnost in 
integracijo ekonomskega, socialnega in 

prostorskega vidika planiranja, kar mora 
povečati njihovo medsebojno usklaje- 
nost. 

Skupščina ocenjuje, da je realnost 
planskih aktov na vseh ravneh pogojena 
z njihovo medsebojno usklajenostjo in 
prilagojenostjo razpoložljivim material- 
nim možnostim. Pri tem pa posebej po- 
udarja, da je realnost opredeljenih raz- 
vojnih ciljev usodno odvisna od dosle- 
dnega in hitrejšega uresničevanja prve 
faze dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije ter pravočasnega spreje- 
ma vseh ukrepov na področju ekonom- 
skega sistema in ekonomske politike, po- 
trebnih za nemoten razvoj po letu 1985 
Le tako bodo ustvarjeni stabilnejši pogoji 
gospodarjenja za celotno prihodnje 
srednjeročno plansko obdobje. Pri tem 
moramo dosledno uresničiti dogovorje- 
ne naloge razvojne in ekonomske politi- 
ke v tem in v prihodnjem letu. 

II. 
Skupščina SR Slovenije poudarja, da 

je potrebno v nadaljnjih aktivnostih in 
pripravi srednjeročnih planskih aktov na 
vseh ravneh izhajati iz določil sedanjega 
zakona o družbenem planiranju, pri tem 
pa upoštevati predvsem naslednje: 

1. Pri oblikovanju, sprejemanju in 
izvajanju planskih dokumentov je po- 
trebno bolj kot v preteklosti krepiti vlogo 
delavcev, delovnih ljudi in občanov v 
vseh oblikah njihove družbene organizi- 
ranosti, kar še posebej velja za samou- 
pravne interesne skupnosti. 

2. Sedanje gospodarske razmere, na- 
čin in pota njihovega razreševanja in pri- 
lagajanje posameznih sistemskih rešitev 
tem potrebam (obračunski sistem, tečaj- 
ne razlike, obratna sredstva in drugo) 
zahteva v nadaljnjih fazah planiranja po- 
novno presojanje razpoložljivih sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. Pri tem je po- 
trebno preverjati in oceniti realnost raz- 
položljivih sredstev v odnosu na planira- 
ne potrebe^ za razvoj gospodarske infra- 
strukture, za pokrivanje izgub in sanira- 
nje proizvodnje, ki ustvarja izgubo v Slo- 
veniji in za programe modernizacije pro- 

izvodnje, zlasti na področju črne in barv- 
ne metalurgije. 

3. Razpoložljiva sredstva za naložbe v 
naslednjem srednjeročnem obdobju bo- 
do zahtevala skrajno gospodarnost in se- 
lektivnost njihove porabe v organizacijah 
združenega dela in v družbenopolitičnih 
skupnostih. Nujnost modernizacije in, te- 
hnološke posodobitve gospodarstva, po- « 
sebej izvoznega pa bo zahtevala hitrejše 
premike od ekstenzivnega k intenzivne- 
mu gospodarjenju. Zato naj nosilci plani- 
ranja v vsaki sredini svoje investicijske 
namere ponovno proučijo, če te temeljijo 
na družbeno opredeljenih kriterijih in 
razvojnih usmeritvah, še posebej z vidika 
sposobnosti odplačevanja dinarskih in 
deviznih anuitet ter povečanja neto de- 
viznega priliva. Pri tem bo potrebno takoj 
dopolniti nekatere temeljne razvojne kri- 
terije in jih vnesti v samoupravne spora- 
zume in dogovore o temeljih plana. To bo 
prispevalo k realnejšemu presojanju 
upravičenosti posameznega in skupnega 
interesa. Na ta način bo preseženo pogo- 
sto podružbljanje slabih proizvodnih re- 
zultatov, ki temelje na kriterijih učinkovi- 
tosti avtarkičnega gospodarstva. S tem 
se bodo uveljavila tudi merila mednarod- 
ne konkurenčne sposobnosti, na njih pa 
se mora okrepiti povezanost proizvodnih 
tvorcev na enotnem jugoslovanskem 
trgu. To zahteva tudi okrepitev odgovor- 
nosti, ne le za odločitve o naložbah, tem- 
več tudi za učinkovitost naložb v času 
obratovanja. Na takih osnovah zasnova- 
na in preverjena investicijska politika 
mora pospešiti uveljavljanje združevanja 
dela in sredstev kot nujno prevladujočo 
obliko realizacije predvidenih investicij- 
skih naložb. 

S pospešeno pripravo elementov za 
usklajevanje samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov reprodukcijsko pove- 
zanih organizacij združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem trgu, se mora 
povečati realnost planiranih razvojnih ci- 
ljev in trdnost medsebojnih reprodukcij- 
skih povezav. 

4. V nadaljnjih pripravah planskih do- 
kumentov na vseh ravneh morajo imeti 
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odločilno vlogo za doseganje predvide- 
nih razvojnih ciljev kvalitativni elementi 
gospodarjenja kot so: razvoj in uporaba 
znanja in raziskovalnih dosežkov, krepi- 
tev družbene inventivne sposobnosti, 
izboljšanje organizacije dela v organiza- 
cijah združenega dela in družbi kot celo- 
ti. Smotrna in učinkovitejša samouprav- 
na organiziranost, boljše izkoriščanje 
proizvodnih zmogljivosti in delovnega 
časa, doslednejša delitev po delu in re- 
zultatih dela, uvaianje sodobne tehnolo- 
gije, smotrno gospodarjenje s finančnimi 
sredstvi, varčevanje z energijo, surovina- 
mi in drugimi materiali. Na teh osnovah 
lahko dosežemo stabilnejšo in ne le hi- 
trejšo gospodarsko rast. 

5. Pri nadaljnjem opredeljevanju poli- 
tike razporejanja dohodka je potrebno 
zagotoviti, da se bodo vse vrste porabe 
gibale v okviru razpoložljivega dohodka. 
Opredeljevanje politike porabe dohodka 
pa ne more izhajati le iz stopnje rasti, 
temveč mora upoštevati tudi že dosežen 
delež in nivo porabe v dohodku. Pri tem 
ni možno računati na širjenje pravic iz 
katerekoli oblike družbene porabe. V na- 
daljnjih fazah izdelave planskih aktov je 
potrebno najti najustreznejše višine dele- 
žev vsake od oblik porabe (osebne, 
splošne, skupne in investicijske) v do- 
hodku. 

6. Uspešnost v doseganju začrtanih 
razvojnih ciljev bo odločujoče odvisna 
od sposobnosti in znanja delavcev. Zato 
je v planskih aktih na vseh ravneh po- 
trebno bolj odločno izpostaviti vprašanje 
kadrovske politike in kadrov, predvsem z 
vidika njihove sposobnosti za prevzema- 
nje odgovornosti za realizacijo začrtanih 
razvojnih ciljev. Plani zaposlovanja mo- 
rajo biti sestavina planskih aktov. V njih 
se mora jasno izražati struktura in število 
potrebnih kadrov, politika štipendiranja 

in zaposlovanja, dinamika zaposlovanja 
ter prekvalifikacija kadrov. Na ta način bo 
lahko dosežen cilj srednjeročnega plana, 
to je produktivna zaposlenost aktivnega 
prebivalstva ter večja gospodarska in 
družbena učinkovitost. 

7. V družbenih dejavnostih zahtevajo 
razpoložljiva sredstva selektiven pristop 
k njihovi porabi. V nadaljnjih pripravah 
planskih aktov morajo biti jasneje izdela- 
ni kriteriji, ki bodo omogočali na podlagi 
potreb in materialnih možnosti družbe 
opredeliti njihov optimalni razvoj. Jasne- 
je kot doslej mora biti opredeljeno, kateri 
programi znotraj posameznih dejavnosti 
bodo v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju imeli prednost. Ob tem pa je po- 
trebno zagotoviti, da nosilci planiranja 
na vseh ravneh ponovno ocenijo svoje 
realne možnosti, tako da bi s solidarnost- 
jo zagotovili enotnejše socialno material- 
ne pogoje za izobraževanje in zdravlje- 
nje; za ostale programe pa se naj bolj 
uveljavlja neposredna menjava dela. 

8. Pri nadaljnji pripravi planskih aktov 
je potrebno nameniti posebno skrb pro- 
storskemu vidiku sistema družbenega 
planiranja, zlasti sestavinam dolgoročne- 
ga plana, ki so obvezno izhodišče za pri- 
pravo srednjeročnih planov, tako glede 
varovanja in smotrne rabe dobrin sploš- 
nega pomena, razvoja dejavnosti v pro- 
storu, kakor tudi usklajevanja namenske 
rabe prostora, posebno v odnosu do ob- 
veznosti bodočili uporabnikov prostora. 
Pri pripravi prostorskih sestavin srednje- 
ročnih planskih aktov pa naj bo posebna 
pozornost namenjena uresničevanju 
usmeritev dolgoročnih planov, ki se na- 
našajo zlasti na ekološka vprašanja, vo- 
dne vire in rabo zemljišč. 

9. Da bi lahko uresničili večjo medse- 
bojno usklajenost planov, je nujno, da 
posamezni nosilci nalog pospešijo delo 

na analizi razvojnih možnosti ter spreje- 
manju svojih smernic razvoja. Skupščina 
SR Slovenije poudarja, da je v pripravah 
strokovnih osnov za sprejemanje plan- 
skih odločitev, potrebno ne le pospešiti 
delo, temveč tudi okrepiti medsebojno 
strokovno sodelovanje upravnih in dru- 
gih strokovnih organov v republiki in ob- 
činah, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, bankah in organizacijah združe- 
nega dela. Le na ta način bo po mnenju 
Skupščine SR Slovenije, možno zagoto- 
viti pravočasno usklajevanje planskih ak- 
tov, njihovo večjo realnost, doseči po- 
enostavitev postopkov in na ta način za- 
gotoviti pravočasno pripravo družbene- 
ga plana SR Slovenije. 

10. Skupščina SR Slovenije nalaga 
svojemu izvršnemu svetu, da v nadaljeva- 
nju aktivnosti pri pripravi planskih doku- 
mentov za obdobje 1986-1990, upošteva 
sprejete smernice razvoja, te ugotovitve 
in sklepe ter pobude in predloge, dane v 
razpravah na zborih in delovnih telesih. 
Pri tem naj posebno pozornost nameni 
predlogom in pobudam za izboljšanje 
mehanizmov gospodarskega sistema in 
njihove prilagoditve zahtevam politike 
gospodarske stabilizacije. 

11. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je naj v nadaljnjem delu pri pripravi sred- 
njeročnih planskih aktov za obdobje 
1986-1990. leta sproti obvešča Skupšči- 
no SR Slovenije, planske akte pa naj ji 
predloži v rokih, določenih v delovnem 
programu. Za pripravo dogovora o teme- 
ljih družbenega plana naj izvršni svet 
skupaj z drugimi podpisniki pripravi pro- 
gram, ki bo zagotovil sočasno nastajanje 
in usklajevanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih plana, na podlagi katerih 
bodo podpisniki tega dogovora prevze- 
mali odgovornost za njihovo izvrševanje. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka odloka o 
temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike 
Jugoslavije za obdobje 1986—1990   _____________ 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 39. seji dne 10. 
oktobra 1984 ob obravnavi osnutka od- 
loka o temeljnih smernicah družbeno- 
ekonomskega razvoja in okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 na podlagi 283. člena poslov- 

nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

sklep 

1. Sklepanje o osnutku odloka o te- 
meljnih smernicah družbenoekonomske- 

ga razvoja in okvirih ekonomske politike 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 se od- 
loži. 

2. Zbor bo o osnutku odloka o temelj- 
nih smernicah sklepal na seji zbora dne 
24. oktobra 1984. 
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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. oktobra 1984 

Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za sredo, 24. oktobra 1984, je razširjen z: 
- obravnavo osnutka odloka o temeljnih smernicah druž- 

benoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (nadaljevanje obravnave); 

- obravnavo gradiva: Temelji politike normalizacije zuna- 
nje likvidnosti 1985-1990. 

Z dnevnega reda sej zborov pa predsedniki odlagajo 
obravnavo: 

- predloga zakona o gozdovih. 

Delegati Zbora združenega dela in Zbora občin so na 
skupnem zasedanju zborov poslušali: 

- obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije ob obravnavi 
temeljnih vprašanj za določitev politike družbenoekonom- 
skega razvoja Jugoslavije za leto 1985 in o nekaterih temeljnih 
vprašanjih v zvezi z obravnavo osnutka odloka o temeljnih 
smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990, ki ga je 
podal Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 

- uvodno besedo k predlogu smernic za pripravo srednje- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, ki jo je podal Milivoj Samar, član Izvršnenega 

sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje; 

- uvodno obrazložitev k osnutku zakona o sistemu druž- 
bene kontrole cen, ki jo je podal Alojz Klemenčič, član Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o temeljnih smerni- 

cah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske po- 
litike Jugoslavije za obdobje 1986-1990; 
- predlog smernic za družbeni plan SR Slovenije za ob- 

dobje 1986 do 1990. leta; zbora sta ob obravnavi predloga 
smernic sprejela tudi Ugotovitve in sklepe; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbene 
kontrole cen; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
Mednarodne konvencije zoper jemanje talcev; 
- sklep ob obravnavi poročila o poteku usklajevanja druž- 

benega dogovora o skupnih osnovah in merilih samouprav- 
nega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v 
SFR Jugoslaviji. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 
Jordan Blaževič, Marjana Bizjak, Marko Valentinčič, Marija 

Fugina, Jurij Premlč, Jurij Drnovšek, Vlado Kajba, Rado Bo- 
hinc, Marjan Kobav, Ivanka Plankar, Vika Logar, Anton Simo- 
nič, Jože Holešek, Valter Horvat, Miran Potrč, Stanko Kaube, 
Marija Tretjak, Rajko Dežman, Francka Herga, Milan Štruc, 
Jože Turnšek, Bojan Šefman. 

Zbor občin: 
Kamilo Lasič,- Franc Bobič, Branko Pintar, Lojze Douža, 

Milan Kores, Frančiška Štiglic, Peter Toš, Karel Kokotec. 
Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz 

posameznih okolišev in dejavnosti: Ljubljana Vič-Rudnik, 
Ljubljana Moste-Polje, Kranj, Ljubljana Šiška; 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščine 

občine: Maribor-Pobrežje, Kranj, Piran. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
10. oktobra 1984 
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KAZALO REPUBLIŠKIH ORGANOV, 
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

Štev. kartic 
103/84,104/84, 
105/84 
106/84,107/84, 
108/84,109/84 

106/84 

REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL 
SLOVENIJE 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

PREDMETNO KAZALO 
BARVNA METALURGIJA - poslovni 
rezultati 
ČRNA METALURGIJA - poslovni rezultati 106/84 
GOSPODARSKI RAZVOJ - Podravje 107/84 
INTEGRACIJE V GOSPODARSTVU - 107/84 
Podravje 
JAVNO OBVEŠČANJE 105/84 
PRIROČNIKI - poslovni 109/84 
SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST V 108/84 
GOSPODARSTVU - Podravje 
USMERJENO IZOBRAŽEVANJE 103/84 
VISOKO ŠOLSTVO 103/84 
RAZLAGA VSEBINE PRDVIDENIH POLJ V 
OBRAZCU: 
10 - šifra, vir: izdajatelj, organizacija ali skupnost, ki je gradivo pripra- 
vila ali razposlala 
20 - tekoča številka kartice v biltenu 
30 - klasifikacijski znak (osnovni) 
31 - klasifikacijski znak (povezave) 
32 - gdfelo/signatura: navedeno geslo - ali signaturo - pod katerim je 

celovito gradivo hranjeno v dokumentacijski službi, arhivu 
40 - naslov gradiva 
41 - vrsta gradiva 
42 - povzetek vsebine 
50 - ustvarjalec gradiva: šifra ustvarjalca gradiva, kolektivni in indivi- 
dualni 
60 - kje je gradivo hranjeno in dostopno 
70 - gradivo objavljeno 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije Silva Jereb (predsednica). Ilsja Bregar, Marko Herman Gojmir Komar. 
Marjan Kotar, Janez Kučan/Janez Lukač, Dušan Merhar. Gregor Moder, Vili Pšeničny, Boža Smagur, Vid Štempihar, Andrija V'ahovic Janez Zaje in Marjan Gogala - 
Odgovorni urednik Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, Subičeva 4. telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasilaJSkupšćine SFRJ- 
Ranko Djukič (predsednik), dr Tra|če Grujoski. Milibor Jovanov.č. Milenko Lojič, Janez Lukač. Slavica Markovic Zija Novobrdalija. Huso Radončic Irena U^odi.^Bo^s 
Stetenovski Aleksandar Vujm, Zoran Miškovič m Teodor Olič-G'avni in odgovorni urednik Teodor Olic - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, pograd Trg Marksai ^ 9 
13, telefon (011) 334-149 • Tisk ĆGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun Skupščina SR Slovenije. Lj j 
50100-845-50204 Naročnmske zadeve telefon (061) 219-914  :   —  


