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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
25. oktobra 1989 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora so sklicane za sredo, 25. oktobra 1989. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
bodo obravnavali: 
- predloge za izdajo zakonov s področja volilne zakonodaje, 
z osnutki zakonov; 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- prometno-varnostne razmere v SR Sloveniji in aktivnosti 
v okviru akcije -10%; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varno- 
sti cestnega prometa; 
- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za delež SFRJ pri tretji 
dopolnitvi sredstev Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva 
(IFAD) za obdobje 1990-1991. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in imenova- 
nja ter pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbe- 
nopolitičnih organizacij. 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. septembra 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

- uvodno besedo Mirana Potrča, predsednika Komisije Skupš- 
čine SR Slovenije za ustavna vprašanja in 

- ekspoze Dušana Šinigoja. predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
sprejeli: 

- predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije; 
- predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do 

LXXXIXN k ustavi SR Slovenije. Ob sprejemu predloga zakona so 
zbori sprejeli še poseben sklep. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega 

zakona SR Slovenije; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jav- 

nem obveščanju; 
- predlog za izdajo zakona o varstvu osebnih podatkov. 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavni navedenih zakonskih 

aktov sprejemal stališča. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob upoštevanju stališč 

Družbenopolitičnega zbora sprejela: 
- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o financira- 

nju federacije; 
- sklep k osnutku zakona o sistemu družbenega nadzora cen; 
- sklep k osnutku zakona o temeljnih davčnega sistema; 
- sklep k pobudi za sklenitev dogovora skupščin republik in 

skupščin avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema 
in davčne politike, z osnutkom dogovora. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
sprejeli sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 
usklajevanju nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- sklep ob seznanitvi z informacijo o pripravi zakonov 

g področja volilne zakonodaje; 
- predlog zakona o praznikih in dela prostih dnevih v SR 

Sloveniji; 
- predlog zakona o posebnem prispevku solidarnosti za 

odpravljanje posledic naravnih nesreč v letu 1989; 
- predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 

o proračunu SR Slovenije za leto 1989, s predlogom zakona. 
Ob sprejemu predloga zakona sta zbora sprejela še posebni 

sklep. 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in doponitvah 

zakona o stavbnih zemljiščih, s predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinj- 

stev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 
1991; 

•— sklep k osnutku zakona o določitvi virov sredstev za financi- 
ranje zveznih blagovnih rezerv; 

- sklep k osnutku zakona o posebnih davščinah pri uvozu 
kmetijskih in živilskih proizvodov; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o načinu in 
pogojih za izpolnjevanje obveznosti iz kreditov mednarodnih 
finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo ali 
supergarancijo, in kreditov meddržavnih sporazumov; 

- sklep k osnutku zakona o regresiranju dela obresti za kre- 
dite, ki se od 15. julija 1989 do 31. decembra 1989 uporabljajo za 
namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu; 

- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o dopolnilnih 
sredstvih republikam in avtonomnima pokrajinama v obdobju 
1986-1990; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu; 

- sklep k osnutku zakona o celotnem znesku sredstev za 
financiranje programa za pridobitev stanovanj za kadre in vrnitev 
izseljenih oseb v SAP Kosovo v obdobju 1989-1993; 

- sklep k osnutku zakona o celotnem znesku sredstev za 
financiranje programa graditve objektov za zvezne organe 
- carinsko službo in službe zveznih inšpekcij na mejnem prehodu 
Karavanke v obodbju 1989-1991; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o tarifi zveznih upravnih taks; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije Mednarodne organizacije dela št. 161 o službah medi- 
cine dela; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med 
SFRJ in Republiko Italijo, ki je bil podpisan, 29. januarja 1988 
s spremembami in dopolnitvami memoranduma, sprejetimi 
z izmenjavo pisem z dne 23. junija 1988; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in 
vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o spremembah in 
dopolnitvah protokola iz leta 1986 k sporazumu o gospodarskem 
in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrij- 
skih in drugih objektov v SFRJ; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado 
Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja; 

sklep k osnutku dogovora o spremembah dogovora o enotni 
emisiji upravnih in sodnih kolkov; 

- sklep k pobudi za sklenitev dogovora skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin o usklajevanju višine takse za izda- 
janje in podaljševanje potnih listin, za izdajanje vizumov za potne 
listine ter pridobivanje in prenehanje državljanstva SFRJ z osnut- 
kom dogovora; 

- sklep ob soglasju k predlogu nomenklature poklicev v SFR 
Jugoslaviji. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah carin- 

skega zakona; 
- sklep k osnutku odloka o dopolnitvi odloka o ciljih in nalogah 

skupne monetarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike 
v letu 1989; 

- sklep k osnutku zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o skupnih bankah. 

Predlog zakona o pedagoški službi (usklajevanje) je bil z dnev- 
nega reda seje Zbora Združenega dela in seje Zbora občin odlo- 
žen, ker Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije predloga 
tega zakona ni sprejela. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog periodičnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije 

za IV. trimesečje 1989. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 

sprejeli: 
- predlog odloka o razrešitvi podpredsednika Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije; dolžnosti podpredsednika izvršnega 
sveta je bil razrešen dr. Boris Frlec. 

- predlog odloka o razrešitvi člana Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za delo; dolž- 
nosti člana izvršnega sveta in predsednika republiškega komiteja 
za delo je bil razrešen Peter Toš; 
- predlog odloka o izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in o imenovanju predsednika Republiškega komiteja za 
delo; za člana izvršnega sveta je bil izvoljen ter za predsednika 
Republiškega komiteja za delo imenovan Miran Kalčič; 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisij 
in medzborovskih skupin delegatov Skupščine SR Slovenije: 
- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve je bil dolžnosti člana razrešen Danijel 
Božič, za člana te komisije pa je bil izvoljen Zoran Thaler; 
- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose 

je bil dolžnosti člana razrešen Danijel Božič, za člana te komisije 
pa je bil izvoljen Zoran Thaler; 

- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za informiranje je bil 
dolžnosti člana razrešen Danijel Božič, za člana te komisije pa je 
bil izvoljen Dejan Verčič; 
- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega 

okolja sta bila dolžnosti člana razrešena Danijel Božič in Duško 
Kos, za člana te komisije pa sta bila izvoljena Mavricio Olenik in 
Štefan Žižek; 
- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja je 

bila dolžnosti članice razrešena Valerija škerbec, za člana te 
komisije pa je bil izvoljen Janez Kopač; 
- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je 

bil dolžnosti člana komisije razrešen Danijel Božič, za člana te 
komisije pa je bil izvoljen Tone Anderlič; 
- v Skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 

pripravo poročila o vplivih izkoriščanja Rudnika urana Žirovski 
vrh na okolje je bil dolžnosti člana razrešen Duško Kos, za člana 
skupine delegatov pa je bil izvoljen Mavricio Olenik; 

- predlog odloka o izvolitvi Primoža Šafarja za sodnika za 
prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani; 
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- predlog odloka o izvolitvi Brede Lokar-Gaspari za predsed- 
nico Višjega sodišča v Ljubljani; 

- predlog odloka o imenovanju Vladimirja Balažica za namest- 
nika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani; 

- predlog odloka o izvolitvi Adele Bombek, Petra Hauptmana 
in Tatjane Planinšek-Nič za sodnike Višjega sodišča v Mariboru. 

Družbenopolitični zbor pa je sprejel še: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za druž- 

benoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije; dolžnosti člana odbora je bil razrešen Milan Mari- 
nič, za člana odbora pa je bil izvoljen Štefan Žižek. 

Družbenopolitični zbor je sprejel poročilo Komisije za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral mandate 
trem delegatom v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slo- 
venije: Mavriciju Oleniku, Zoranu Thalerju in Štefanu Žižku. 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
27. septembra 1989 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. 
septembra 1989 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije, vodil jo je 
predsednik Miran Potrč, je Skupščina SR Slovenije sprejela: 
- odlok o razglasitvi ustavnih amandmajev k ustavi 
Socialistične republike Slovenije in 
- odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije. 

UVODNA BESEDA 

Mirana Potrča, predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije 

za ustavna vprašanja na zborih Skupščine SR Slovenije 

27. 9.1989 

Pred slovenskim narodom ih ljudstvom Slovenije delegati te 
skupščine že dolgo nismo prevzeli take odgovornosti, kakršno 
imamo danes. Določanje sprememb in dopolnitev ustave SRS je 
vedno zelo pomembno dejanje. Čas, v katerem odločamo o teh 
spremembah, pa še povečuje pomen tega dogodka. Naj omenim 
le nekaj razlogov: 

- Pričakujemo in prepričani smo, da so lahko sprejete spre- 
membe podlaga za dokončno pretrganje vezi z obdobjem, ko sta 
ideologija in politika dominirali nad človekom in gospodarstvom; 
z obdobjem, ko je bila, kljub drugačnim željam in usmeritvam, 
vsebina socialističnih in samoupravnih odnosov bolj podrejena 
oblikam in mehanizmom odločanja kot pa svobodni pobudi in 
ustvarjalnosti ljudi, ki v različnih lastniških oblikah dela in proiz- 
vodnje ter v različnih oblikah njihovega družbenega in političnega 
angažiranja zagotavljajo večjo svobodo in blagostanje ljudi ter 
večjo družbeno učinkovitost. 

- Prepričani smo, da z ustavnimi dopolnili le utrjujemo, ne pa 
rušimo koncept Jugoslavije kot svobodne, demokratične in ena- 
kopravne skupnosti narodov in narodnosti. V njej vsak narod ali 
narodnost zaradi svojih interesov, ob lastnem zavestnem spozna- 
nju in na podlagi trajne, celovite in neodtujljive pravice do samo- 
odločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve in združitve, gradi 
in utrjuje Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, ki je 
podlaga za njihovo gospodarsko, politično, narodnostno, kul- 
turno in vsakršno drugo svobodo ter razvoj, v skladu z njihovimi 
interesi, da v taki skupnosti te svoje neodtujljive pravice ohranjajo 
in razvijajo. 

- Prepričani smo, da predloženi amandmaji v danih zgodovin- 
skih in političnih okoliščinah že v veliki meri odražajo tako res- 
nična pričakovanja ter zahteve delovnih ljudi in občanov Slovenije 
in slovenskega naroda, izražena v množični podpori predlaganim 
spremembam, kakor tudi, da z ustavnopravnimi rešitvami ustvar- 
jamo podlage za naše prilagajanje gospodarskega in političnega 
sistema naprednim tokovom in odnosom v Evropi, katere del smo 
ne le po geografski legi, temveč tudi po zgodovinskem, kulturnem 
in gospodarskem razvoju. Njen enakopravni in soustvarjalni del 
pa lahko ostanemo le, če bomo svoje duhovne, materialne in 
družbene dosežke uspeli dokazati in valorizirati predvsem 
v evropskem prostoru, ne pa zaprti sami vase in v svoje zadovolj- 
stvo. 

- Ne nazadnje pa ta ustavna dopolnila sprejemamo v pogojih 
nastajajočega političnega pluralizma na Slovenskem. Z njimi ga 
želimo tudi ustavnopravno institucionalizirati ter uveljaviti. Prav 
sprejemanje teh sprememb je lahko za nas pomemben kazalec 
pripravljenosti in sposobnosti delovanja in odločanja v novih 
pogojih, kakor tudi prvi dokaz resničnih teženj nastajajočih novih 
političnih organizacij in gibanj. Razvit strankarski politični plurali- 
zem Evrope, z vsemi svojimi naprednimi in demokratičnimi ele- 
menti ter z vsemi svojimi slabostmi, ki se skrivajo za zunanjim 
bliščem popolne demokracije, je namreč zaradi svoje odgovorno- 
sti do naroda in države, zaradi svoje kulturne in demokratične 
tradicije usmerjen v življenje, v praktično reševanje konkretnih 
družbenih vprašanj, v sporazumevanje in iskanje rešitev, ne pa 
v ideološke spore, v medsebojno obračunavanje na škodo ljudi ali 
v revanšizem. Pripravljenost za iskanje skupnih rešitev, za upošte- 

vanje realnih zgodovinskih okoliščin njegovega delovanja, za 
pragmatične rešitve so tako na Zahodu kot tudi v naprednejših 
državah dovčerajšnjega državnega socializma njegova skupna 
značilnost. Sposobni moramo biti, da uveljavimo te smeri delova- 
nja v čim večji meri tudi pri nas. To je odgovornost vseh: nas, ki 
danes predstavljamo nosilce uradne politike in oblasti, in tistih, ki 
z vso upravičenostjo terjajo, da bi bili pri njej udeleženi. Toda vsi 
in v tem je predvsem odgovornost naše skupščine - moramo 
ustvarjati pogoje, da bo sodelovanje pri oblasti uveljavljeno zaradi 
interesov ter napredka ljudi in družbe, ne pa zaradi osebnih 
ambicij posameznika ali skupin. 

- Ne le za nas - delegate slovenske skupščine, ampak tudi za 
državne in politične organe v drugih republikah in pokrajinah ter 
za najvišje organe v naši skupni domovini - SFRJ, je naše današ- 
nje ravnanje in odločanje pomemben preizkus spoštovanja ustav- 
nosti in zakonitosti. To je preizkus spoštovanja z ustavo SFRJ 
— našo skupno ustavo- določenega pravnega reda, postopkov, 
položaja, pravic in odgovornosti republik in narodov, pa tudi 
spoštovanja pristojnosti zveznih organov, kakor so jim določene 
prav s to ustavo kot skupnim dogovorom republik in pokrajin 
o federativnih odnosih in ureditvi naše večnacionalne države. Za 
vse nas je to pomemben preizkus, ali res želimo delovati kot 
pravna država, ali želimo spoštovati v njej skupno dogovorjeni 
pravni red, ali smo pripravljeni razlike v pogledih in rešitvah 
premagovati z demokratičnimi, v ustavnem postopku predvide- 
nimi sredstvi in ali na podlagi vsega navedenega želimo utrjevati 
medsebojno zaupanje in spoštovanje. Samo to je lahko edini 
pogoj za trdnost in stabilnost Jugoslavije. 

Predlagane ustavne spremembe ustvarjajo v svoji celoti in 
v posameznih rešitvah, pogoje za: 

- družbenoekonomsko ureditev, ki bo temeljila na enakoprav- 
nosti vseh oblik lastnine, na svobodi organiziranja proizvodnih in 
drugih dejavnosti glede na potrebe trga in odločitev lastnikov in 
upravljalcev sredstev, na pravici upravljanja na podlagi dela in 
sredstev glede na delež posameznih upravičencev, na pravicah 
delavcev do samoupravljanja, soupravljanja ali sodelovanja 
v upravljanju in na vlogi države, da predpisuje le splošne, za vse 
enakopravne pogoje gospodarjenja po načelu, da je dovoljeno 
vse, kar ni prepovedano, in da v ustavnih okvirih določa pogoje 
organiziranja in delovanja, ki zagotavljajo spoštovanje medseboj- 
nih pravic in obveznosti lastnikov sredstev, temeljna načela uprav- 
ljanja, spoštovanje obveznosti v poslovnem prometu in varovanje 
splošnih družbenih interesov ter življenja in zdravja ljudi; 

- politični sistem, kjer so nosilci oblasti enakopravno in brez 
omejitev delovni ljudje in občani kot posamezniki in organizirani 
v različnih oblikah proizvodnje in družbenih dejavnosti, v KS in 
občinah ter v organizacijah delovnih ljudi in občanov, ki se usta- 
navljajo svobodno in so v okvirih ustavnega reda enakopravne 
v svojem delovanju v družbi in v vseh institucijah političnega 
sistema; 

- skupščinski sistem, ki temelji na enakopravni vlogi in pristoj- 
nostih treh zborov, sestavljenih po načelih dela in ustvarjanja 
dohodka, skupnih interesih ljudi v lokalnih samoupravnih skupno- 
stih in interesih občanov kot samostojnih in svobodnih političnih 
osebnosti - izvirnih nosilcev oblasti in suverenosti. Volitve v vse 
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zbore skupščin so svobodne, splošne, tajne in neposredne, z več 
delegati, ob odločilni vlogi delovnih ljudi in občanov ter njihovih 
organizacij pri predlaganju in določanju kandidatov. Sestava 
skupščin po teh načelih omogoča enakopravnost zborov in s tem 
tudi interesov občanov po vseh treh vidikih njihovega organizira- 
nja, način odločanja zborov pa zagotavlja potrebno učinkovitost 
prj reševanju bistvenih družbenih vprašanj in nalog; 

- prav tako ustvarjajo predlagane spremembe učinkovitejše in 
bolj racionalno urejanje splošnih in skupnih družbenih interesov, 
za njihovo uresničevanje pa imajo temeljne pristojnosti skupščine 
ter njihovi izvršni in upravni organi. Zagotovljeni pa so ustavni 
pogoji, da se te odločitve ne morejo sprejemati brez vpliva in 
sodelovanja znanosti in stroke ter upoštevanja interesov delavcev, 
ki delajo v teh dejavnostih. S tem bo, poleg jasnejše odgovornosti 
skupščin za določanje in zagotavljanje splošnih in skupnih intere- 
sov družbe in občanov, zagotovljena tudi večja enakopravnost 
delavcev v teh dejavnostih, načelo enakih pravic in obveznosti 
vseh občanov, racionalnejše odločanje in razvidnejša konkretna 
odgovornost. S tem bo tudi učinkovitejše družbeno nadzorstvo in 
vpliv javnosti pri uresničevanju teh, za vsako družbo bistvenih 
funkcij. Usmeritev na tržno ponudbo in vrednotenje storitev ter na 
svobodno oblikovanje interesnega zagotavljanja potreb je zago- 
tovljena; 

- večjo skrb in odgovornost vseh subjektov, posebej pa skupš- 
čin kot najvišjih organov oblasti delovnih ljudi in občanov SR 
Slovenije za varovanje in izboljšanje človekovega okolja in vseh 
nenadomestljivih naravnih danosti; 

- večjo skrb, odgovornost in samostojnost skupščin občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti za urejanje temeljnih 
pogojev življenja ljudi v kraju njihovega prebivanja, ob možnostih 
bolj smotrne in dejanskim potrebam ljudi prilagojene organizira- 
nosti za uresničevanje skupnih nalog in interesov v občini; 

- doslednejše spoštovanje pravic in svoboščin človeka, ki se 
s predlaganimi rešitvami širijo in precizirajo v skladu z mednarod- 
nimi akti. Možnosti za omejevanje teh pravic so bistveno zožene, 
njihovo varovanje pa je v izključni pristojnosti pravosodnih orga- 
nov, katerih samostojnost jn neodvisnost je ustavnopravno 
poudarjena in zagotovljena. Črtanje določila, da je vera zasebna 
stvar, je bilo sprejeto zaradi tega, da se preprečijo dosedanje 
zgrešene razlage vere kot zgolj intimne stvari, ne pa zato, da bi se 
zanikal osebni status izpovedovanja vere. Nasprotno: Izpovedova- 
nje vere kot osebne zadeve se predpostavlja v naši družbi že kot 
samoumevno in intimno določilo o verskih in človekovih pravicah. 
- utrjevanje in uveljavljanje suverenosti SR Slovenije kot države 

slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, vse v okviru načel 
ustavne ureditve, določene in skupno dogovorjene z ustavo SFRJ. 

Vsi ti cilji so že bili vsebina delovnega predloga amandmajev, 
kakor ga je določila ustavna komisija in so ga na julijskih sejah 
v osnovi podprli tudi vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije. Pred- 
log, o katerem bomo odločali danes, je ta načela in cilje le še 
utrdil. To velja tako za nadaljnje dopolnitve temeljnih načel, kot 
tudi normativnega dela ustave. Delegati ste prejeli te predloge in 
čistopis predloga amandmajev. Ker je bilo tudi v javnosti o teh 
vprašanjih v zadnjih dneh veliko razprave, menim, da teh spre- 
memb ni treba posebej razlagati in utemeljevati. Vsa bistvena 
vprašanja, razlogi za spremembe, pa tudi razlogi, zakaj ustavna 
komisija nekaterih predlogov ni mogla sprejeti, so opisani v poro- 
čilu ustavne komisije, ki ste ga sprejeli. Ustavna komisija je na 
ponedeljkovi seji to poročilo soglasno potrdila. 

V dneh po določitvi predloga amandmajev sta bili v Sloveniji 
aktualni predvsem dve vprašanji načelne narave. Gre za: 

- vprašanje sestave in pristojnosti skupščin in predvsem 
Skupščine SR Slovenije, 

- ter za vprašanje določanja kandidatov in volitev v družbeno- 
politične zbore skupščin, spet posebej Skupščine SR Slovenije. 

O obeh vprašanjih je komisija za ustavna vprašanja ponovno 
razpravljala v ponedeljek, 25. septembra. 

Pristojnosti zborov in način odločanja v skupščinah ostajajo 
nespremenjene. Zaradi predlogov za zagotavljanje polne enako- 
pravnosti vseh treh zborov pri odločanju, posebej na skupnih 
sejah zborov, pa predlagamo, da se tudi število delegatov Zbora 
občin poveča na 80 delegatov. V njem bi še naprej imele vse 
občine in posebne družbenopolitične skupnosti najmanj enega 
delegata, preostalo število delegatov, poleg delegatov italijanske 
in madžarske narodnosti pa bi bilo izvoljeno po načelu, naj dele- 
gat tudi v tem zboru predstavlja približno enako število prebival- 
cev oziroma volilcev. Izvedbo tega načela bi uredil volilni zakon. 

Glede na dosedanja stališča in različne poglede v ustavni komi- 
siji o načelih za ureditev določanja kandidatov in volitev v družbe- 
nopolitične zbore vas moram obvestiti, da je bilo tudi pri tem 
vprašanju na ponedeljkovi seji ustavne komisije doseženo 
popolno soglasje. To soglasje sicer ne pomeni, da smo s predlo- 
ženim besedilom amandmaja rešili vsa vprašanja. Zavedamo se, 

da mnoga prepuščamo volilni zakonodaji. Toda zelo jasno smo 
določili naslednje: 

- Kandidate določajo organizacije delovnih ljudi in občanov 
oziroma volilci, način uresničevanja teh rešitev pa bo določil 
zakon. Vendar na podlagi te ustavne določbe zakon ne more 
izključiti nobenega od predvidenih načinov določanja kandidatov. 

- Volitve potekajo po volilnih enotah. Tudi to načelo bo razdelal 
zakon. Ustava pa za volitve v Družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije ne omogoča, da bi se volitve za vse kandidate 
opravile v Sloveniji kot celoti. 

- Način volitev, upoštevaje ta načela, določa zakon. Iz vsebine 
teh načel in dogovora v ustavni komisiji je razvidno soglasje, da 
odnos med uporabo večinskega in proporcionalnega načela 
določi zakon. 

Prepričani bodite, da ta rešitev ni sprejeta kot nekakšen nena- 
čelni kompromis v danih razmerah. Ta odločitev je plod spozna- 
nja, da vseh podrobnosti ni treba urejati v ustavi. Zaradi zamude 
pri oblikovanju volilne zakonodaje - kar pa ni krivda ustavne 
komisije - nismo bili sposobni domisliti mnogih, ne le načelnih, 
temveč predvsem konkretnih vprašanj glede različnih mogočih 
modalitet kombinacije obeh načel s pretežno vlogo enega ali 
drugega načela, predvsem pa tudi nismo uspeli oceniti vseh 
posledic takih rešitev. Toda to ne pomeni nič drugega, kot da 
moramo v zadnjih dneh začeto delo na volilni zakonodaji inten- 
zivno nadaljevati, da ne bi še nadaljnje zamude pri tem pomemb- 
nem delu ogrozile izvedbo spomladanskih volitev. 

Naj vas še obvestim, da smo v ustavni komisiji tudi že proučevali 
tiste predloge amandmajev, ki so prispeli do ponedeljka, Poleg 
povečanja števila delegatov v zboru občin smo sprejeli še pred- 
loge, da republika spodbuja tudi varstvo potrošnikov in ima 
izrecno zakonodajno pristojnost urejanja varstva živali pred 
mučenjem. Prav tako smo se načelno dogovorili, da do današnje 
seje ustavne komisije pripravimo predlog amandmaja, ki bi upo- 
števal tudi predloge glede varovanja kmetijskih zemljišč in plodne 
zemlje. Nismo pa mogli sprejeti predloga, da črtamo 28. 
amandma, saj ta pomembno poudarja vlogo občanov pri 
postopku v zvezi z namembnostjo zemljišč. Da republika odloča 
o razlastitivi le, kadar gre za objekte posebnega pomena za 
republiko pa smo poudarili že v obrazložitvi k osnutku tega 
amandmaja. 

Nekateri predlagani amandmaji, predvsem o samoodločbi; eko- 
nomski suverenosti; uporabi slovenskega jezika pred državnimi 
organi; pravicah italijanske in madžarske narodnosti ter o dolžno- 
stih Skupščine SR Slovenije, da zagotavlja varovanje z ustavo 
določenega položaja in pravic SR Slovenije, če organi federacije 
sprejmejo odločitve v nasprotju z njihovimi v ustavi določenimi 
pristojnostmi; o dolžnosti Skupščine SR Slovenije, da pri prevze- 
manju finančnih obveznosti za uresničevanje funkcij federacije 
upošteva materialne možnosti republike in potrebe njenega raz- 
voja in o pristojnostih skupščine v zvezi z razglasitvijo izrednih 
razmer ter glede sprejemanja ukrepov v zvezi z njimi, so bili 
v zadnjih tednih, posebej v zadnjih 14 dneh deležni kritične ocene 
ne le dela jugoslovanske javnosti, temveč tudi mnogih organov 
SFRJ. Sporočilo za javnost, ki ga je v zvezi z nekaterimi od teh 
amandmajev sprejelo Predsedstvo SFRJ na seji 15.9.1989 smo 
vam posredovali z gradivom za sejo. Sporočil organov družbeno- 
političnih organizacij na ravni federacije vam nismo posredovali, 
bila pa so objavljena v sredstvih javnega obveščanja in so vam 
poznana. Danes smo vam razdelili (vam bomo razdelili) tudi sta- 
lišča in priporočila, ki jih je na svoji včerajšnji seji sprejel Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ. Zvezni zbor nam priporoča, da odločanje 
o amandmajih preložimo. 

Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SRS je razen navede- 
nih gradiv imela kot podlago za razpravo tudi informacijo o delov- 
nem besedilu predloga amandmajev, ki je bila pripravljena v služ- 
bah Predsedstva SFRJ z oceno tega gradiva, ki jo je pripravila 
posebna skupina v Skupščini SRS. Ocenjevala pa je tudi druga 
gradiva, ki so ji bila dana v vednost. V zvezi z navedenimi spornimi 
amandmaji, vsebino in postopki reagiranja na njih ter predlogi, ki 
so bili ob tem oblikovani, se pojavlja več med seboj ločenih, pa 
kljub temu povezanih vprašanj: 

1. Razumevanje, pa tudi nenačelno oporekanje nesporne pri- 
stojnosti in odgovornosti Skupščine SR Slovenije, da kot najvišji 
organ oblasti in družbenega samoupravljanja v okviru pravic in 
dolžnosti republike sprejema ustavo SR Slovenije in tudi amand- 
maje k njej, upoštevajoč tudi ustavo SFRJ in določbo njenega 206. 
člena, da republiška in pokrajinska ustava ne smeta biti 
v nasprotju z ustavo SFRJ. 

2. Vprašanje resničnega vsebinskega nasprotja posameznih 
predlaganih amandmajev k ustavi SR Slovenije s posameznimi 
določbami ustave SFRJ. 

3. Vprašanje pristojnosti organov federacije, da dajejo meri- 
torne sodbe pred dokončnim sprejetjem predlaganih amandma- 
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jev o njihovem nasprotju z ustavo SFRJ, o podlagah za take sodbe 
in kvalifikacijah posledic v teh ocenah in sodbah ter tudi o ustav- 
nopravnih podlagah in pristojnosti za dajanje predlogov Skupš- 
čini SR Slovenije za drugačen postopek sprejemanja amandma- 
jev, kot je določen v ustavi SR Slovenije. 

4. Vprašanje ustavno predvidenega postopka ugotavljanja 
nasprotja med ustavo SRS in ustavo SFRj, določenega v ustavi 
SFRJ, vključno s predvidenimi ustavnopravnimi posledicami take 
ugotovitve oziroma ocene. 

in 5. Vprašanje političnih okoliščin ter posledic načina in vse- 
bine izražanja javnih ocen o vsebini, posledicah in namerah spre- 
jetja amandmajev k ustavi SR Slovenije. 

Kljub temu da je bilo o vseh navedenih vprašanjih izrečenih in 
zapisanih že dovolj jasnih in kvalificiranih mnenj, sem zaradi 
odgovornosti te skupščine za sprejete odločitve in zato, da se 
izognemo ugovorom, kako ste delegati odločali neobveščeni ali 
zavedeni, dolžan ponoviti nekatera dejstva. Ponovil jih -bom kot 
dejstva, brez vseh čustvenih in političnih ocen, čeravno v tem 
času ob teh vprašanjih dejstva in racionalnost igrajo tako majhno 
vlogo, da je že kar smešen tisti, ki se nanje sklicuje. Toda zgodo- 
vinsko bodo veljala le dejstva, zato se bom predvsem na njih tudi 
omejil. 

Ni dvoma o tem, da je Skupščina SR Slovenije edini po ustavi 
pristojen organ, ki v imenu slovenskega naroda in ljudstva Slove- 
nije odloča o sprejemanju ustave. Za sprejemanje ustave ni pred- 
videno nikakršno obravnavanje, dajanje mnenj in ocen, kaj pa šele 
soglasje organov v drugih republikah ali pokrajinah oziroma zvez- 
nih organov. Tudi v ustavi SFRJ nima noben zvezni organ pristoj- 
nosti, da bi v postopku sprejemanja republiške ustave sodeloval 
s svojimi mnenji, da bi o njih zahteval razpravo ali celo vplival na 
postopke sprejemanja republiške ustave. Šele potem, ko je ustava 
že sprejeta, je predvidena pristojnost Ustavnega sodišča SFRJ, da 
daje Skupščini SFRJ mnenje o tem, ali je republiška ustava 
v nasprotju z ustavo SFRJ ali ne. To mnenje pa nima značaja 
odločitve ustavnega sodišča, na podlagi katere bi lahko po predvi- 
denem postopku prenehale veljati določbe republiške ustave. 
Tako pristojnost ima Ustavno sodišče le glede ugotavljanja sklad- 
nosti zakonov z ustavo SFRJ oziroma nasprotja republiških 
z zveznimi zakoni. Tudi Skupščina SFRJ med svojimi pristoj- 
nostmi nima pooblastila, da ugotavlja nasprotje republiške 
z zvezno ustavo. Zvezni zbor obravnava le mnenje Ustavnega 
sodišča Jugoslavije ter o njem zavzema svoje politično stališče. 

Toda! Tako predvideni postopek in določene pristojnosti 
seveda ne predpostavljajo, da naj bi bile republiške in pokrajinske 
ustave v nasprotju z ustavo SFRJ, Predpostavljajo le samostojno 
odgovornost skupščin republik in pokrajin, da v ustavah ne bodo 
oblikovale rešitev, ki bi bile v nasprotju z ustavo SFRJ, saj je tudi 
ta ustava sprejeta z njihovim soglasjem in je v njej izražen tudi 
njihov interes. 

Vse aktivnosti zveznih organov sedaj, ko še niso sprejeti amand- 
maji k slovenski ustavi, torej niso zasnovane na njihovih pravicah 
in pristojnostih, določenih z ustavo SFRJ. Takih izrecnih poobla- 
stil nima po ustavi SFRJ noben organ federacije. Sklicevanje na 
druge določbe ustave SFRJ, na to, da so vsi organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti dolžni skrbeti za ustavnost in zakonitost (205, 
člen ustave SFRJ) ali da je Predsedstvo SFRJ v prizadevanju za 
uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti dolžno 
v mejah svojih pravic in dolžnosti skrbeti za usklajevanje skupnih 
interesov republik oziroma avtonomnih pokrajin v skladu z nji- 
hovo odgovornostjo pri uresničevanju pravic in dolžnosti federa- 
cije (313. člen), imajo ustavnopravno nedvoumno in jasno povsem 
drug smisel in pomen. Toda vse to, ponovno poudarjam, le pove- 
čuje odgovornost republike ali pokrajine, da ne sprejme rešitev, ki 
bi bile v nasprotju z ustavo SFRJ. Ta odgovornost je razumljiva in 
tudi ustavnopravno sankcionirana s tem, da je vsak zakon, pred- 
pis ali splošni akt organa družbenopolitične skupnosti in celo 
samoupravni splošni akt izpostavljen presoji Ustavnega sodišča 
Jugoslavije glede njegove skladnosti z ustavo SFRJ. Naš pravni 
sistem torej ni niti nedorečen niti ne omogoča ustvarjanje brez- 
pravnega stanja ali take kolizije pravnih norm, da bi bilo spoštova- 
nje ustavnosti in zakonitosti onemogočeno. Nobena republiška ali 
pokrajinska ustava tudi ne more onemogočiti zveznim organom, 
da bi uresničevali njihoveh, z ustavo SFRJ določene pristojnosti in 
odgovornosti. Instituta presoje skladnosti zveznih zakonov z repu- 
bliško ustavo namreč naš ustavnopravni red ne pozna. Če torej 
tudi v primeru začetega postopka pred Ustavnim sodiščem Jugo- 
slavije le-to ugotovi, daje zvezni zakon skladen z ustavo SFRJ, so 
se pristojni organi federacije dolžni in pristojni ravnati po njem, 
četudi bi neka republika ali pokrajina ocenila, da je tak zakon 
v nasprotju z njeno ustavo. Enako kot pri oceni Zveznega zbora 
glede nasprotja republiške ustave z ustavo SFRJ ima taka ugotovi- 
tev republiške skupščine le politični pomen. 

Politična stališča in razlike pa se v sodobnih in demokratičnih 

družbah ne rešujejo s pravnimi sredstvi in seveda še manj s pri- 
silo. Politična staliča in razlike se poskušajo usklajevati in prema- 
govati z dialogom, s spoštovanjem razlik, z iskanjem skupnih 
rešitev, predvsem pa z ustvarjanjem družbenega ozračja, v kate- 
rem se te politične razlike v stališčih postopno presegajo na 
način, ki nobeni od obeh strani ne daje občutka ogroženosti, 
premaganosti, vsiljenih rešitev ali nezadovoljstva. To so ne nazad- 
nje tudi temeljna pravila ravnanja v mednarodnih odnosih, to je 
tudi temeljna metoda dela in politika gibanja neuvrščenih, kate- 
rega predsedovanje smo prav pred kratkim prevzeli. 

Zato tudi sprejetje amandmajev k ustavi SR Slovenije, pa čeprav 
bi bile posamezne rešitve v nasprotju z ustavo SFRJ, ne more 
ogroziti funkcioniranja organov federacije, prav tako ne more biti 
njegova posledica vzpostavljanje dvojnega pravnega sistema ter 
neenakopravnost republik in pokrajin v federaciji, ne more ogro- 
ziti uresničevanja skupnih temeljev sistema družbenoekonomskih 
in političnih odnosov v SFRJ in tudi ne more spodbujati, kaj šele 
ustvarjati podlag, da bi se družbena protislovja reševala 
v nasprotju z ustavo SFRJ. Tako dejstvo, če bi do njega prišlo in če 
bi bilo z ustavo SFRJ predpisanem postopku ugotovljeno, da je 
temu tako, bi le pokazalo, da vsi narodi in narodnosti v SFRJ, 
v tem primeru slovenski narod in ljudstvo Slovenije, na nekatera 
vprašanja odnosov v Jugoslaviji ne gledajo na enak način. Ugoto- 
vitev realnih družbenih razmer in pogledov, posebej v večnaci- 
onalni skupnosti, pa je in mora biti temelj vsake politike-, ki ima 
svoj cilj, da jo sprejemajo tudi ljudje, v čigar imenu se izvaja in ki 
teži k demokratičnemu urejanju družbenih vprašanj in nasprotij. 
Vse to, tovarišice in tovariši delegati, govorim le zato, da bi 
pokazal, kako je vsa pretirana zaskrbljenost ob predlogu spre- 
memb in dopolnitev ustave SRS ustavnopravno in politično brez 
realnih podlag in zdravih družbenih temeljev celo v primeru, da bi 
šlo za nasprotje med predlaganimi določbami in ustavo SFRJ. 

Rad pa bi vam ponovno zagotovil, da predlagane rešitve po 
svoji vsebini niso v nasprotju z ustavno ureditvijo SFRJ in niti ne 
z določbami normativnega dela te ustave. Glede na odzive in 
mnenja javne razprave, pa tudi zaradi podpore slovenske javnosti 
v dneh, ko so postali nekateri naši amandmaji tako zelo sporni, bi 
celo upal trditi: v skladu z njihovo vsebino in samo na takšen 
način si velika večina Slovencev in ljudstva Slovenije predstavlja 
avnojevsko Jugoslavijo svobodnih, enakopravnih ih prostovoljno 
zaradi lastnih in skupnih interesov združenih narodov in narodno- 
sti. Upal bi trditi, da so takšni tudi resnični interesi vsakega 
jugoslovanskega naroda in narodnosti, da take rešitve le krepijo, 
ne pa ogrožajo avnojevsko in z veljavno ustavo SFRJ določeno 
koncepcijo jugoslovanske federacije. 

V komisiji za ustavna vprašanja smo vedno, pa tudi po opozori- 
lih, da naj bi bili nekateri predlagani amandmaji v nasprotju 
z ustavo SFRJ, izhajali iz skupno sprejete obveznosti, da ustava 
SRS ne sme biti v nasprotju z ustavo SFRJ. Pri tej jasni opredelitvi 
pa smo upoštevali: 

- da obstaja med nasprotjem in skladnostjo bistvena razlika. 
Nasprotje je mogoče le takrat, kadar je posamezna določba ali 
rešitev izrecno drugačna od jasne in določne pravne norme 
ustave SFRJ, 

- da naša ustavna ureditev predpostavlja in izrecno določa, da 
delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene 
pravice v socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih 
pokrajinah v skladu z njihovimi ustavnimi pravicami in - kadar to 
v skupnem interesu določa ustava SFRJ - v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji. Vse, kar ni izrecna pristojnost organov 
federacije, določena z ustavo, je torej suverena pravica narodov in 
njihovih republik. V skladu s to za nas edino sprejemljivo konce- 
pcijo jugoslovanske federacije, ki izhaja iz suverenosti in samood- 
ločbe narodov, smo zato prepričani, da je v ustavi SRS mogoče 
urediti vse, kar ni izrecno drugače urejeno z zvezno ustavo. Tudi 
skupne temelje sistema je mogoče dograjevati in natančneje 
določiti, prav tako pa si je mogoče predpisati tudi načela in 
postopke za varovanje svoje suverenosti; 

- da je v ustavo SR Slovenije mogoče zapisati norme in načela, 
ki so vsebovana v mednarodnih dokumentih in jih je ratificirala 
tudi SFRJ ter se po izrecnih določilih zvezne ustave celo nepo- 
sredno uporabljajo, 

- in končno, izhajali smo iz spoznanja, da smo v Jugoslaviji in 
Sloveniji v obdobju porajanja korenitih družbenih sprememb. Vse 
te spremembe, med katerimi mnoge že uresničujemo, še niso 
ustavnopravno ustrezno oblikovane in uveljavljene. Togo, samo 
gramatično, omejujoče in neustvarjalno razlaganje ustavnih 
določb je lahko v takem času za družbeni razvoj in nujne spre- 
membe, ki so pogoj zanj, usodno. Zato smo tudi, v dobri veri 
o resničnih namerah uresničevanja proklamiranih družbenih 
sprememb, razlagali in razumevali določbe ustave SFRJ in njene 
amandmaje po vsebini želenih sprememb in ne tako, da naj bi te 
spremembe zavirale začete procese. Ob tem seveda vemo, da je 
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vsaka nova ustava SFRJ, vsak amandma k ustavi SFRJ nov in 
konkreten dogovor republik in pokrajin in da z našimi rešitvami ne 
moremo, tudi če bi želeli, prejudicirati vsebine nove ustave SFRJ. 
Trditev, da z našimi amandmaji prejudiciramo prihodnjo ustavno 
ureditev ali da z njimi ustvarjamo neenakopraven položaj republik 
in pokrajin, so zato netočne. Take trditve so lahko le poceni 
propaganda, zasnovana na izmišljenih dejstvih. 

Prepričani smo, da je SFR Jugoslavija nastala in da lahko 
obstaja le kot trajna, svobodna in enakopravna skupnost narodov 
in narodnosti, ki v njej zaradi svojih in skupnih interesov vidijo 
možnosti za udejanjanje svoje samoodločbe v njeni celoviti vse- 
bini, ki v tej skupnosti vidijo pogoje za svoj obstoj in razvoj, kjer 
lahko enakopravno, brez bojazni pred obtožbami ali sankcijami 
izražajo svoje poglede in interese ter spoštujejo enake pravice 
drugih; kjer gospodarijo s svojimi naravnimi bogastvi in z delom 
ljudi ustvarjeno novo vrednostjo; kjer se spoštuje polna enako- 
pravnost njihovega jezika, enako pa tudi jezikov vseh drugih 
narodov in narodnosti; kjer si vsak dan in vedno zaradi lastnih 
interesov ter zavestno, ne pa zaradi bojazni ali groženj o uporabi 
sile, oblikujejo svojo prihodnost. Če kaj vem, si ne le Slovenci, 
temveč vsi narodi in narodnosti tako predstavljajo Jugoslavijo kot 
svojo skupno domovino. Zapisati ta načela v republiško ustavo res 
ne more biti v nasprotju z ustavo SFRJ. Na to in na posledice take 
ugotovitve sploh ne želim pomisliti. In če je tako, potem je vse 
drugo le suhoparno in neživljenjsko iskanje besed, členov in 
podlag, ki naj bi dokazale nekaj drugega. 

Strinjam se, da smo zaradi pravnega formalizma in zaradi odno- 
sov v Jugoslaviji pri tem pozorni tudi mi. Toda nikakor ne za ceno, 
ki bi pomenila črtanje ali zamegljevanje teh načel, saj se teh načel 
enostavno ne da zavreči. Kdor bi zavrgel ta načela, bi zavrgel ne le 
Slovenijo, temveč tudi Jugoslavijo. Mi pa tega ne želimo in ne 
smemo storiti! Verjamemo, še vedno verjamemo, da tako ne bodo 
ravnali niti drugi. 

Tudi glede teh amandmajev smo vam pisno posredovali spre- 
membe, ki jih predlagamo. Z njimi smo glede amandmaja o samo- 
odločbi poudarili to pravico tudi kot trajno in predvideli, da je 
Skupščina SR Slovenije pristojna, da z zakonom ureja vsa vpraša- 
nja in postopke za uresničevanje te celovite pravice. Res nam ni 
treba nikogar več prepričevati, da se s to določbo slovenski narod 
ne odloča za odcepitev. Ne dovoljujemo pa, da se nam pravica do 
samoodločbe omejuje ali razglaša, da je zgodovinska in za vselej 
izkoriščena. Želimo jo uveljavljati predvsem v Jugoslaviji. Prizna- 
vamo jo vsem našim narodom. Samo Jugoslavija, grajena na 
polnem spoštovanju te pravice, bo trajna, trdna in svobodna 
skupnost vseh naših narodov in narodnosti. Taka določba Jugo- 
slavijo krepi. Hkrati je tudi naš jasen odgovor vsem, ki bi v Slove- 
niji ali Jugoslaviji želeli drugače ravnati. 

Natančno smo določili tudi določbo o kršitvi suverenih pravic 
SR Slovenije. Z njo smo odvrnili vsak dvom o tem, da so te pravice 
lahko kršene le, če organi federacije sprejmejo odločitev 
v nasprotju z njihovimi v ustavi določenimi pristojnostmi. Določili 
smo tudi, da tako ugotovitev lahko sprejme le Skupščina SR 
Slovenije kot najvišji predstavniški organ oblasti vseh delovnih 
ljudi in občanov. S to določbo utrjujemo, ne pa rušimo ustavni red 
in zakonitost. Na podlagi te določbe nikoli nismo želeli, sedaj je to 
tudi jasno napisano, kršiti obveznosti, ki smo jih skupno sprejeli 
z ustavo SFRJ in na njeni podlagi sprejetih odločitev, niti omeje- 
vati pristojnosti organov federacije, določenih z ustavo SFRJ. 

Na ponedeljkovi seji ustavne komisije smo po lastnem prepriča- 
nju in odgovorni presoji, ne pa pod pretnjo pritiskov, natančneje 
določili še vsebino dveh amandmajev. S temi določili nismo 
odstopili od načelnih usmeritev in zapisane vsebine, odvrnili pa 
smo še zadnji dvom, da so te določbe kakorkoli lahko nasprotu- 
joče ustavi SFRJ. Vsebino teh amandmajev ste prejeli. 

V amandmaju o enakopravnosti vseh jezikov narodov in narod- 
nosti in o slovenskem jeziku kot uradnem jeziku poslovanja vseh 
organov na območju SR Slovenije smo jasno zapisali, da kršitev te 
določbe pomeni kršitev ustavnega položaja in pravic SR Slove- 
nije. Zato je v takem primeru Skupščina SR Slovenije dolžna 
sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi varovanje z ustavo določe- 
nega položaja in pravic SR Slovenije. Ta amandma sedaj še 
jasneje kot v prejšnji formulaciji poudarja, da se pravice posamez- 
nika morajo varovati v postopkih, določenimi z ustavo in zakoni, 
pred pristojnimi državnimi organi. Pravice naroda do enako- 
pravne rabe njenega jezika v lastni državi pa mora varovati skupš- 
čina kot njegov najvišji organ. Ta določba seveda ni in ne more 
biti v nasprotju z ustavo SFRJ. V ustavo SFRJ, ki bi to elementarno 
pravico naroda kršila ali v tako razlago naše skupne ustave ne 
bomo privolili! 

S podrobno opredelitvijo amandmaja o pristojnostih Skupščine 
SR Slovenije za razglasitev izrednih razmer in o sprejemanju 
ukrepov v zvezi z njimi smo jasno določili, da nihče v SR Sloveniji 
ali v njenem delu ne sme brez soglasja Skupščine SR Slovenije 

razglasiti izrednih razmer in odrediti kakršnihkoli ukrepov v zvezi 
z njimi. V primeru, da je taka odločitev predlagana Skupščini 
SFRJ ali Predsedstvu SFRJ, so delegati oziroma član tega organa 
iz SR Slovenije dolžni o tem takoj obvestiti Skupščino SR Slove- 
nije in druge pristojne organe SR Slovenije ter zahtevati odložitev 
odločanja, dokler Skupščina SR Slovenije o spornem vprašanju 
ne zavzame stališča in brez njenega soglasja ne smejo glasovati 
za odločitev. S tem jasno povemo, da Skupščina SR Slovenije daje 
obvezne usmeritve našim delegatom in članom v teh zveznih 
organih in da bi bila za nas neustavna in nelegitimna odločitev, 
sprejeta v nasprotju s to določbo. Ali je sploh lahko drugače? Ali 
si kdo res predstavlja, da se odločitve o izrednih razmerah in 
o uporabi ukrepov v zvezi z njimi lahko sprejme brez soglasja 
legalno izvoljenih organov republike? Ali razmišljanje o tej mož- 
nosti ne pomeni nelegitimno, da ne rečem prisilno, omejevanje 
pristojnosti najvišjih organov republike in s tem kršitev temeljnih 
in elementarnih prvin suverenosti? Tako ravnanje zveznih orga- 
nov bi bilo zato nesporno nelegitimno in neustavno! Njihove 
pristojnosti s temi določbami niso niti kršene niti omejevane, le 
uporabljati jih morajo ti organi v skladu z ustavno zasnovo odno- 
sov v SFRJ, ne pa v nasprotju z njimi. 

Vsi ostali takoimenovani sporni amandmaji so po vsebini in 
besedilu nespremenjeni. Ne samo da niso v nasprotju z ustavo 
SFRJ, temveč so v celoti skladni z našo ustavno ureditvijo odno- 
sov v federaciji. Ekonomska suverenost in odgovorna presoja 
lastnih možnosti ter razvojnih ciljev ob prevzemanju obveznosti za 
uresničevanje skupnih funkcij in nalog federacije je ne le izho- 
dišče naših ustavnih odnsov med republikami in pokrajinama 
v Jugoslaviji, temveč tudi normalen izraz mednarodnopravne priz- 
nane in tudi v SFRJ ratificirane suverenosti in samoodločbe naro- 
dov. Smešna je trditev, da s temi določbami onemogočamo ures- 
ničevanje skupnih nalog. Kaj te naloge, če se zanje dogovorimo, 
niso tudi naše? Brez našega soglasja pa seveda ne morejo biti 
določene. 

Naj ob koncu ponovim; S predlaganimi amandmaji utrjujemo 
avnojevsko Jugoslavijo in samo to je tudi naša prva želja in 
usmeritev. 

Komisija za ustavna vprašanja vam je predložila tudi predlog 
ustavnega zakona. V ponedeljek je o njem razpravljala na podlagi 
opozoril in amandmajev, vendar predloga amandmajev še ni obli- 
kovala. Predlog amandmajev bo pripravila po končani razpravi 
v zborih na današnji seji. 

V razpravi o ustavnem zakonu za izvedbo amandmajev k ustavi 
SR Slovenije komisija meni: 

- zbori Skupščine SR Slovenije bi morali sprejeti usmeritev, da 
se ustavne določbe o zagotavljanju sredstev za družbene dejavno- 
sti in za gospodarsko infrastrukturo uveljavijo s 1.1.1990; 

- racionalnao in v skladu z ustavnimi amandmaji je predlagana 
rešitev, da skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
s 1.1.1990 nimajo več dosedanje vloge; 

- smotrno je, da do sprejetja trajnih sistemskih rešitev v skladu 
z ustavnimi amandmaji ohranimo določene oblike delovanja 
samoupravnih interesnih skupnostih, kot jih bodo določile skupš- 
čine teh skupnosti, s stalnim sestavom; 

- prav tako je smotrno, da se v prehodnem obdobju od 1.1.1990 
do trajnih sistemskih rešitev in ob načelni opredelitvi, da funkcijo 
izvrševanja z zakonom določenih pravic in nalog prevzamejo 
izvršni sveti, temeljito oceni, katere od navedenih nalog bi bilo 
v prehodnem obdobju smotrno ohraniti v posebnih organih dose- 
danjih samoupravnih interesnih skupnosti; 

- z dnem prenehanja delovanja samoupravnih interesnih skup- 
nosti naj strokovne službe preidejo v upravne organe republike in 
občin; 

- in da je treba predvideti v ustavnem zakonu tudi pooblastilo 
za ustanavljanje javnih podjetij. 

Hkrati pa je ustavna komisija ocenila, da so v amandmajih 
predlagane spremembe potrebne temeljitejše ocene, podprla pa 
je osnovni koncept ustavnega zakona. Vsa vprašanja, glede kate- 
rih ni mogoče v krajšem času oblikovati dovolj argumentiranih in 
večinsko sprejemljivih rešitev, naj bodo zato v ustavnem zakonu 
rešena tako, da bo pred dokončno odločitvijo mogoča o njih še 
strokovna razprava, ustvarjalno sodelovanje organov samouprav- 
nih interesnih skupnosti in ocena delegatov Skupščine SR Slove- 
nije o predlaganih konkretnih rešitvah prehoda na nov sistem 
finansiranja ter odločanja v družbenih dejavnostih. V tej smeri bo 
ustavna komisija zborom tudi predlagala ustrezne amandmaje in 
sklepe. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na včerajšnji seji priporočil naši 
skupščini, da odloži odločanje o amandmajih k ustavi SR Slove- 
nije. To stališče je sprejel, ne da bi se seznanil z vsebino predloga 
amandmajev. Sprejel ga je, ne da bi bil za to pristojen, po razpravi 
in postopku, ki temu zboru vsaj ne more bitf v čast. Priporoča 
nam, da naj bi odložili sprejemanje amandmajev zato, da bi se 
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pred dokončnim sprejetjem lahko ocenila in pojasnila vsebina 
naših predlogov ter da bi se odpravili dvomi v to, ali so v nasprotju 
z ustavo SFRJ ali ne. 

Predlagam, da tega priporočila ne sprejmemo. Po ustavi SFRJ 
in ustavi SR Slovenije nima nihče, razen Skupščina SR Slovenije, 
pravice in odgovornosti, da sprejema amandmaje. Prepričan sem, 
da smo že doslej in da bomo znali tudi danes to pravico in 
dolžnost, ki izhaja iz suverenosti slovenskega naroda in ljudstva 
Slovenije, opraviti odgovorno in preudarno, v skladu z zahtevami 
delovnih ljudi in občanov ter s polno odgovornostjo do drugih 
narodov in narodnosti Jugoslavije ter naših skupnih interesov 
v SFRJ. Predlagam, da kot vedno, dosledno spoštujemo le v ustavi 
predvideni postopek in naše pristojnosti. Tako naj ravnajo tudi 
drugi. Tako bomo mi ravnali tudi naprej. 

Prosim, da predloge dopolnitev amandmajev, ki smo vam jih 
danes posredovali, in tiste, ki bi vam jih eventualno predlagali na 
podlagi vaših amandmajev, štejete kot sestavni del predloga 
amandmajev in ustavnega zakona. 

Predlagam, da na današnji seji zborov Skupščine SR Slovenije, 
po letu in pol dolgi razpravi, ob večinskem mnenju naših delovnih 
ljudi in občanov, v njihovem imenu ter v skladu z njihovimi 
zahtevami in interesi sprejmemo amandmaje k ustavi SR Slovenije 
in ustavni zakon za njihovo izvedbo 

Doslej smo branili, danes pa smo odločeni, da v ustavnopravno 
normo povzdignemo pravico slovenskega naroda in ljudstva Slo- 
venije, da po svojih legalnih in legitimnih predstavnikih odloča 
o svoji usodi. To pravico priznavamo tudi drugim. Toda ne dovo- 
limo nikomur, da bi jo krati! nam. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora ob sprejemanju 
ustavnega zakona za izvedbo amandma- 
jev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

do 15. novembra 1989 predloži Skupščini 
SR Slovenije poročilo o izvajanju ustavnega 
zakona za izvedbo amandmajev IX do 

LXXXIX k ustavi SR Slovenije. 
2. V poročilu naj zlasti oceni potek priprav 

na: 
- začasni prenos opravljanja posamez- 

nih nalog samoupravnih interesnih skupno- 
sti in kmetijsko-zemljiških skupnosti na iz- 
vršne svete družbenopolitičnih skupnosti; 

- prehod delovnih skupnosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti in kmetijsko- 
zemljiških skupnosti v sestavo ustreznih 
upravnih organov; 

- ustanavljanje organov za spremljanje 
uresničevanja politike in za dajanje mnenj 
in predlogov v teh skupnostih ter določanje 

stalnih delegatov v teh organih; 
- priprave in potek reorganizacije orga- 

nizacij združenega dela na posameznih po- 
dročjih dejavnosti ali zadev posebnega 
družbenega pomena v družbena podjetja, 
javna podjetja in oblike njihovega organizi- 
ranja na ravni republike. 

V poročilu naj oceni tudi sodelovanje pri- 
stojnih organov samoupravnih interesnih 
skupnosti, kmetijsko-zemljiških skupnosti 
in organov občin ter posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti pri izvajanju skupno do- 
govorjenih nalog na navedenih področjih 
aktivnosti. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob seznanitvi 
z informacijo o pripravi sprememb zakonov s področja volilne zakonodaje 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta bila na svojih 
sejah dne 27. septembra 1989 seznanjena 
z informacijo o pripravi sprememb zako- 
nov s področja volilne zakonodaje in na 

podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 
sklep 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

na podlagi sprejetih amandmajev k ustavi 
SR Slovenije pripravi predloge za izdajo za- 
konov s področja volilne zakonodaje z os- 
nutki zakonov in jih predloži skupščini za 
seje zborov v mesecu oktobru t. I. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o javnem obveščanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. 9. 1989, ob 
obravnavi osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o javnem obvešča- 
nju na podlagi 74. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednja 
STALIŠČA 

1. Zbor podpira rešitev, za katero se je 

zavzemal že v prvi fazi, da se v celoti odpra- 
vijo zakonske določbe, ki zadevajo prepre- 
čevanje zlorabe svobode obveščanja. 

Zbor meni: 
- da je treba v zakonu, če bo urejal pogo- 

je za opravljanje novinarskega dela, le-te 
opredeliti enakovredno ne glede na to kje 
oziroma na kakšen način se to delo 

opravlja, 
- da bi bilo primemo urediti podeljevanje 

Tomšičevih nagrad, kot osrednje družbeno 
priznanje za novinarsko delo, v Skupščini 
SR Slovenije. 

2. Zbor podpira osnutek zakona, hkrati pa 
poudarja, da je treba čimprej pristopiti 
k oblikovanju celovitih sprememb koncepta 
javnega obveščanja. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju 

Zbor združenega dela in Zbor občin Hšč Družbenopolitičnega zbora, obravna- na podlagi drugega odstavka 282. člena 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah dne vata osnutek zakona o spremembah in do- poslovnika Skupščine SR Slovenije spreje- 
27. septembra 1989. ob upoštevanju sta- polnitvah zakona o javnem obveščanju in la naslednji 
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SKLEP 
1. Zbora ugotavljata, da je osnutek zako- 

na o spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnem obveščanju primerna podlaga za 
pripravo predloga zakona. V skladu z raz- 
pravo na sejah delovnih teles in zborov 
Skupščine SR Slovenije naj predlagatelj pri 
pripravi predloga zakona upošteva pred- 
vsem naslednje pripombe in predloge: 

1. Pri oblikovanju 2. člena naj predlagatelj 
upošteva variantni predlog in sicer, da se 
črta drugi odstavek 11. člena, ker besedilo 
tega odstavka dovolj celovito ne opredeljuje 
novinarskega dela, med razpravo pa tudi 

niso bile izoblikovane ustreznejše rešitve. 
2. Črta naj se 3. člen (11.a in 11. b člen), 

ker je obravnava osnutka zakona opozorila, 
da ta vprašanja še niso dovolj proučena, da 
so mnenja različna ali celo nasprotna, kakor 
tudi, da je treba morebitne pogoje za oprav- 
ljanje novinarskega dela določiti za vse no- 
vinarje in ne samo za tiste, ki se ukvarjajo 
z javnim obveščanjem s samostojnim delom 
kot poklicem. Ustrezne rešitve tega po- 
membnega vprašanja naj bodo vključene 
v drugo fazo sprememb zakona. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predla- 

gatelj v 5. členu osnutka upošteva variantna 
predloga (14.c in 14.č člen), da bo tudi po- 
deljevanje družbenih priznanj za novinar- 
sko delo izenačeno z ureditivjo na drugih 
področjih dela in ustvarjanja. 

4. Podpira se besedilo 20. člena osnutka 
zakona po katerem naj se črta V. poglavje 
z naslovom •>Preprečevanje zlorabe svobo- 
de obveščanja-. 

2. Vprašanja, ki jih je odprla obravnava 
osnutka zakona, zahtevajo čimprejšnjo ce- 
lovito oblikovanje nove zakonske ureditve 
zasnove javnega obveščanja. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1989, s predlogom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih se- 
jah dne 27. septembra 1989 ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o proračunu SR Sloveni- 
je za leto 1989, s predlogom zakona na 

podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

tekoče obvešča Skupščino SR Slovenije 
o izvrševanju republiškega proračuna za le- 
to 1989 in o usklajevanju postavk v bilanci 
prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na 
obveznosti v SR Sloveniji, s cenami na 
drobno. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o varstvu osebnih podatkov 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. 9. 1989 obrav- 
naval predlog za izdajo zakona o varstvu 
osebnih podatkov in na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor podpira pred- 

log za izdajo zakona o varstvu osebnih po- 

datkov, ker meni, da je potrebno urediti 
varstvo posameznikove pravice do informa- 
cijske zasebnosti v samostojnem zakonu. 
Zakon naj vsebuje vse možne varovalne 
ukrepe za varstvo osebnih podatkov ter zla- 
sti posameznikove pravice do zasebnosti. 

2. Zbor poudarja, da je potrebno pospešiti 
aktivnosti za oblikovanje zveznega zakona, 
ki naj bi urejal splošni okvir in temeljna 
načela varstva osebnih podatkov, ter temelj- 

ne usmeritve, ki izhajajo iz mednarodnih 
konvencij na tem področju. Zbor opozarja, 
da je treba to področje čimprej dograditi 
tako, da bo ustrezalo mednarodno-pravnim 
normam ter sledilo intenzivnemu in hitremu 
tehnološkemu razvoju na področju informa- 
cijskih sistemov. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 
gatelj prouči tudi vprašanja skladnosti 
z ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slove- 
nije. 

STALISCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o temeljih davčnega sistema in pobude za sklenitev dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema in davčne politike z osnutkom dogovora 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. 9. 1989 obrav- 
naval: 

a) osnutek zakona o temeljih davčnega 
sistema in 

b) pobudo za sklenitev dogovora o us- 
klajevanju davčnega sistema in davčne 
politike z osnutkom dogovora in na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor opozarja, da osnutek zakona o te- 
meljih davčnega sistema presega omejitev 
iz XXXIX. amandmaja k ustavi SFR Jugosla- 

vije, ki določa, da federacija po zveznih or- 
ganih ureja temelje davčnega sistema, ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga. Med davke, ki vplivajo na 
enotnost jugoslovanskega trga ne sodi da- 
vek od osebnega dohodka delavcev. Zbor 
meni, da bi bilo najsprejemljiveje, da so 
v federalni pristojnosti posredni davki, v pri- 
stojnosti republik in pokrajin pa neposredni 
davki. 

2. Zbor podpira usmeritev, da se z dogo- 
vori med republikami in pokrajinama v okvi- 
ru SFR Jugoslavije zagotovi večje poenote- 
nje davčne politike in davčnega sistema. To 
poenotenje pa ne more in ne sme iti na 
račun zmanjševanja učinkovitosti razvojne 
politike, ki jo republike in pokrajini podpira- 

jo tudi z davčno politiko. 
Predloženi osnutek dogovora je preveč 

fiskalno usmerjen in subjekte dogovora 
onemogoča pri vodenju kakršnekoli razvoj- 
ne politike. Poleg tega je preveč vseobsega- 
joč, saj v izključni pristojnosti republik in 
pokrajin pušča le štiri manj pomembne dav- 
ke, s katerimi ni mogoče vplivati na razvoj- 
no politiko. 

Zbor meni, da mora dogovor o usklajeva- 
nju davčnega sistema in davčne politike za- 
vezati subjekte dogovarjanja k takemu rav- 
nanju, da ne bo kršena enotnost jugoslo- 
vanskega trga, istočasno pa mora omogoči- 
ti republikam in pokrajinama, da z davčno 
politiko podpirajo lastne razvojne usme- 
ritve. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o sistemu družbenega nadzora cen   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR benega nadzora cen na podlagi 74. člena STALIŠČA 
Slovenije je na seji dne 27. 9. 1989 ob poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
obravnavi osnutka zakona o sistemu druž- naslednja J. Zbor meni, da je osnutek zakona o si- 



stemu družbenega nadzora cen primerna 
osnova za usklajevanje. Ob tem poudarja, 
da si je treba prizadevati v predlog zakona 
vgraditi take rešitve, ki bodo še dosledneje 
sledile pogojem tržnega gospodarjenja, ter 
se omejevale na intervencije za zatiranje 
monopolnega obnašanja in ustvarjanja nor- 
malnih pogojev za kmetijsko proizvodnjo. Iz 
tega razloga je treba v postopku usklajeva- 
nja preveriti aH je potrebno širiti število pa- 
nog, ki morajo Zveznemu izvršnemu svetu 

predložiti tržna merila, na osnovi katerih 
oblikujejo cene in pa ali ni mogoče zožiti 
spisek proizvodov in storitev, ki so po- 
membni za vso državo. 

V predlogu zakona naj bo natančnejše 
opredeljeno kaj je vsebina tržnih meril. Za- 
kon bi moral tudi opredeliti kriterije na os- 
novi katerih Zvezni izvršni svet določa kme- 
tijske pridelke, za katere se zaščitne cene 
določajo na nivoju federacije. 

Zbor meni, da naj se prouči umestnost 
določanja kaznivega dejanja s tem zako- 
nom. Določilo 18. člena je premalo določno, 
da bi lahko opredeljevalo tako hudo kaznivo 
dejanje, za katerega je zagrožena kazen do 
pet let zapora. 

2. Zbor meni, naj delegacija Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o usklajevanju poroča zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ODGOVORI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA PREDLOGE IN ZAHTEVE 
SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SOCIALNO 
ZDRAVSTVENO PODROČJE IZ OBČINE CELJE 
V ZVEZI Z ZAOSTRENIMI 
DRUŽBENOEKONOMSKIMI RAZMERAMI 
V ZDRAVSTVU 

Sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, sprejeti 14. aprila in 26. 
julija 1989 ob obravnavi Bilance nalog in sredstev družbenih 
dejavnosti v letu 1989 ter položaju in problematiki družbenih 
dejavnosti se uresničujejo in vplivajo na izboljšanje družbenoeko- 
nomskih razmer v zdravstvu. 

Zaradi veljavnosti zvezne intervencijske zakonodaje v 1. polletju 
1989 v zdravstvenih skupnostih dovoljeni prilivi niso zadoščali za 
kritje ovrednotenih programov, zato pa je Izvršni svet SR Slovenije 
sprejel druge ukrepe za premostitev likvidnostnih težav, in sicer je 
bilo namenjenih 30,8 mlrd sredstev iz presežkov Narodne banke 
Slovenije neposredno zdravstvenim organizacijam za nemoteno 
oskrbo z zdravili in medicinskim materialom ter v začetku septem- 
bra 1989 razporejenih 295 mlrd sredstev republiških samouprav- 
nih interesnih skupnosti iz poračuna po periodičnem obračunu 
januar junij 1989 občinskim zdravstvenim skupnostim kot brezo- 
brestno posojilo do konca leta 1989. 

Ob hkratnem povečevanju prispevnih stopenj iz BOD za zdrav- 
stveno varstvo v občinskih zdravstvenih skupnostih, ki znaša v SR 
Sloveniji za obdobje januar avgust 1989 10,75% in v mesecu 
avgustu 11,57%, bodo ob sedanji projekciji sredstev do konca leta 
prilivi zdravstvenih skupnosti ob prerazporeditvi viškov sredstev 
drugih družbenih dejavnosti, če bo to potrebno do konca leta 
1989, zadoščali za financiranje programov zdravstvenega varstva, 
kot so ovrednoteni in sprejeti v Bitanci nalog in sredstev družbe- 
nih dejavnosti v letu 1989. 

Odgovori Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do posamez- 
nih predlogov in zahtev celjske delegacije so naslednji: 

1. Parametri za ovrednotenje programov se v skladu s pristoj- 
nostmi Zdravstvene skupnosti Slovenije in Zavoda za družbeno 
planiranje Slovenije oblikujejo tako, da pri sporočanju elementov 
za oblikovanje cen zdravstvenih storitev upoštevajo predvideno 
rast materialnih stroškov in amortizacije v naslednjem mesecu, 
odvisno od predvidenega gibanja drobnoprodajnih cen. Ob tem 
pri določanju novih izhodišč za oblikovanje cen zdravstvenih 
storitev upošteva Zdravstvena skupnost Slovenije ugotovljene 
razlike iz preteklih mesecev med že vračunanimi vrednostmi ele- 
mentov cene in novimi vrednostmi, če do teh pride na podlagi 
dokončnih podatkov Zavoda za družbeno planiranje. S takim 
načinom določanja cen zdravstvenih storitev se zaradi visoke 
inflacije in storitvenega sistema ter fakturiranja opravljenih zdrav- 
stvenih storitev preprečujejo finančnolikvidnostne težave zdrav- 
stvenih organizacij. 

2. Skupščina SR Slovenije s sprejemom Bilance nalog in sred- 
stev SIS družbenih dejavnosti za posamezno leto določa delitveno 
politiko. Tako je tudi letos Skupščina SR Slovenije ob obravnavi 
predloga bilance nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti za 
leto 1989 sprejela sklepe (Sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 14. 
4. 1989), realizacija katerih bi zagotavljala izpeljavo sprejete deli- 
tvene politike. Kot je znano, bi morali v letu 1989 združiti v zdrav- 
stvenih skupnostih za 17% več sredstev, kot so bili dovoljeni 
odhodki zdravstvenih skupnosti za programe zdravstvenega var- 
stva v letu 1988. S tem namenom so se postopno povečevale 

prispevne stopnje občinskih zdravstvenih skupnosti. Povprečna 
prispevna stopnja za zdravstvo v SR Sloveniji, ki je znašala v letu 
1988 8,74% iz BOD, se je v obdobju januar-avgust 1989 povečala 
na 10,75%. V nekaterih občinskih zdravstvenih skupnostih se 
bodo prispevne stopnje za zdravstvo iz BOD še povečevale 
v naslednjih mesecih. Zato menimo, da je Skupščina SR Slovenije 
s sprejetimi sklepi z dne 26. 7. 1989 že naložila občinskim zdrav- 
stvenim skupnostim, da z uravnavanjem prispevnih stopenj za 
zdravstvo zagotove realizacijo delitvene politike, kot je oprede- 
ljena z Bilanco nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti za leto 
1989, to pa se realizira v skladu s pristojnostmi občine za skupno 
porabo. 

Ker so v prvih šestih mesecih 1989 prihodki SIS družbenih 
dejavnosti zaostajali za gibanjem cen v tem obdobju (Zvezni 
intervencijski zakon), so v SIS v republiki ali po občinah odprli 
kontokorentne račune pri temeljnih bankah za premostitev posle- 
dic izpada prihodkov v samoupravnih interesnih skupnostih. Ob 
obravnavi Poročila Izvršnega sveta SR Slovenije z analizo izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1988-1990 je 
Skupščina SR Slovenije 26. julija 1989 sprejela sklep o likvid- 
nostni pomoči občinskim samoupravnim interesnim skupnostim 
iz sredstev poračuna republiških samoupravnih interesnih skup- 
nosti za obdobje januar junij 1989. Ta sklep je bil realiziran za 
področje zdravstvenega varstva tako, da je bilo občinskim zdrav- 
stvenim skupnostim zagotovljenih 295 mlrd sredstev kot brezo- 
brestno posojilo do konca leta 1989. 

3. Izvršni svet SR Slovenije lahko v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi priporoča bančnim organizacijam v SR Sloveniji, da odo- 
bravajo posojila zdravstvenim organizacijam, ki imajo finančnolik- 
vidnostne težave. To je bilo tudi storjeno lani in letos, ko so bili 
predlagali različni kratkoročni ukrepi za premoščanje kritičnih 
razmer v zdravstvu. Sodeloanje z bančnimi organizacijami v tem 
smislu je bilo zagotovljeno tudi z odpiranjem kontokorentnih 
računov v temeljnih bankah, kjer so imele samoupravne interesne 
skupnosti deponirana sredstva. 

Izvršni svet SR Slovenije pa ne more zadolžiti bank na območju 
SR Slovenije, da pri odobravanju kreditov za obratna sredstva 
v zdravstvu uporabljajo »poenoteno« nižjo realno obrestno mero. 
Temeljne banke so pri določanju višine obrestne mere samo- 
stojne, zato so višine obrestnih mer različne v posameznih okoljih 
in odvisne od poslovne politike posamezne banke. 

4. Ob sprejemu Družbenega dogovora o zmanjšanju deleža 
sredstev za splošne družbene in skupne potrebe v nacionalnem 
dohodku lahko ugotovimo, da je Skupščina SR Slovenije 26. julija 
1989 sprejela sklep, da določa podpisnika navedenega družbe- 
nega dogovora in pooblastila delegacijo Skupščine SR Slovenije 
v zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje 
k predlogu družbenega dogovora. 

Iz prečiščenega besedila družbenega dogovora je razvidno, da 
vsebuje le to omejitev, da morajo družbenopolitične skupnosti 
v svojih predpisih zagotoviti, da prihodki družbenopolitičnih 
skupnosti rastejo najmanj 5% počasneje glede na doseženo rast 
cen na drobno v SFRJ, medtem ko prihodki samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti lahko rastejo do ravni 
ustvarjene stopnje rasti cen na drobno v SFRJ. 

Menimo, da je s takšnim načinom uravnavanja deleža sredstev 
za skupne in splošne potrebe v narodnem dohodku pretežno 
prepuščena delitvena politika republikam in pokrajinama, pri 
čemer pa morajo spoštovati opredelitve družbenega plana SFRJ 
za obdobje 1986-1990, letne resolucije in druge sprejete doku- 
mente za stabilizacijo gospodarstva. 

5. Zahteva, da se sistemsko in brez odlaganja pokrijejo izgube 
v zdravstvu iz leta 1989, bo izpolnjena na ta način, da bodo 
finančno pokrite obveznosti za programe zdravstvenega varstva, 
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kot izhajajo iz Bilance nalog in sredstev družbenih dejavnosti za 
leto 1989. 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejetju Bilance nalog in sred- 
stev SIS družbenih dejavnosti v letu 1989 sprejela stališče, da je 
treba iz leta 1988 prenešeno likvidnostno problematiko financira- 
nja zdravstvenega varstva reševati posebej; to je pomenilo, da se 
naloge oziroma program, predložene za leto 1989 financirajo iz 
sredstev, zbranih v letu 1989. V ta namen je bilo iz presežkov 
Narodne banke Slovenije v aprilu in maju dodeljenih neposredno 
zdravstvenim organizacijam za nemoteno oskrbo z zdravili in 
medicinskim materialom 30,8 mlrd. Nepokriti dohodki zdravstve- 
nih skupnosti iz leta 1988 so znašali 100 mlrd, zato dodelitev 
sredstev v višini 30,8 mlrd ni zadoščala za premostitev finančno- 
likvidnostnih težav kot posledic lanskih izgub. Zato je Izvršni svet 
SR Slovenije sprejel še druge ukrepe, da bi izboljšali likvidnostne 
razmere v zdravstvu. Predlagana je bila uskladitev prihodkov 
samoupravnih interesnih skupnosti s kontokorentnimi računi 
v bankah in postopnim zviševanjem prispevnih stopenj za zdrav- 
stvo v občinah glede na potrebna sredstva za pokritje dogovorje- 
nih programov. Ker so bili kljub temu prilivi občinskih zdravstve- 
nih skupnosti prenizki v sedmih mesecih leta 1989, je bil 26. julija 
1989 sprejet sklep o likvidnostni pomoči občinskim samouprav- 
nim interesnim skupnostim družbenih dejavnosti, po katerem 
zdravstvene skupnosti prejmejo 295 mlrd kot brezobrestno poso- 
jilo do konca leta 1989 in s tem premostijo posledice finančnolik- 
vidnostnih težav v zdravstvenih organizacijah, ki navadno nasta- 
nejo zaradi nepokritih odhodkov zdravstvenih skupnosti. Če 
zbrana sredstva občinskih zdravstvenih skupnosti na osnovi zvi- 
šanih prispevnih stopenj iz BOD do konca leta 1989 ne bodo 
zadoščala za pokritje dogovorjenega programa, bodo zbrani pri- 
hodki v okviru sistema samoupravnih interesnih skupnosti usmer- 
jeni za pokritje primanjkljajev sredstev v zdravstvenih skupnostih. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v letu 1988 pripravil 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu, ki so ga obravnavali in sprejeli zbori 
Skupščine SR Slovenije in skupščina Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije na svojih sejah 27. 12. 1988. Ob pripravi osnutka zakona je 
predlagatelj ocenil, da glede na pripravo ustavnih amandmajev ni 
smotrno spreminjati in dopolnjevati obstoječega sistema zdrav- 
stenega varstva, saj bo potrebno tudi to področje, tako kot ostala 
področja družbenih dejavnosti v celoti na novo urediti in pri tem 
upoštevatu sistemska izhodišča, ki jih prinašajo ustavne spre- 
membe. To pa predvsem pomeni vzpostaviti ustrezno novo orga- 
niziranost, opredeliti zagotovljeni program zdravstvenega varstva 
ter določiti način odločanja o potrebnih sredstvih. Republiški 
komite za zdravstveno in socialno varstvo pripravlja predlog za 
izdajo novega zakona o zdravstvenem varstvu, Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije pa bo zakon predložil Skupščini SR Slovenije 
v postopek po sprejemu ustavnih amandmajev in ustavnega za- 
kona. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUD IN OPOZORIL SKUPIN 
DELEGATOV IZ OBČIN IZOLA IN 
MARIBOR-TABOR 

Ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o določi- 
tvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbenoor- 
ganizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene 
osnovne preskrbe in za blagovne rezerve v Skupščini SR Slovenije 
dne 26. 7. 1989, je skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz 

1. občine Izola izrazila bojazen o možnosti zagotovitve sredstev 
za podporo razvoja morskega ribištva v okviru celovitega pro- 
grama Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije; 

2. občine Maribor- Tabor pa opozorila, da se v programih raz- 
voja in pospeševanja pridelovanja hrane pozablja na pridelavo in 
predelavo sadja in da je zato potrebno: 

- izenačiti pogoje kreditiranja sadne linije, kot je to storjeno za 
meso, mleko in žitno linijo (selektivni krediti z regresirano ceno po 
ugodni obrestni meri in za daljši rok), 

- zagotoviti uresničevanje dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 za manj razvita in 
mejna območja ter 

- obnoviti obstoječo tehnologijo sadne predelave Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zavzel naslednje stališče: 
1. Kot sta že poudarila predstavnika Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije ob razpravi omenjenega zakona v Skupščini SR 
Slovenije, je osnovni namen povečanja prispevne stopnje v tem, 
da ne bi s prednostnim odpravljanjem motenj v mlečni reproduk- 

cijski skupnosti ogrozili izvajanje osnovnega programa pospeše- 
vanja proizvodnje hrane, v katerega je vključeno tudi morsko 
ribištvo. Delež sredstev usmerjenih za razreševanje problematike 
mleka, je namreč do letošnjega julija že presegel v programu 
pospeševanja proizvodnje hrane 60% in v programu intervencij za 
preskrbo okoli 65%. Povečanje prispevne stopnje bo omogočilo 
izvajanje sprejetega osnovnega programa in uspešnejše razreše- 
vanje problematike v prireji in predelavi mleka. 

Po programu Samoupravne interesne skupnosti za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slove- 
nije za letošnje leto so s povečanjem prispevne stopnje v celoti 
zagotovljena sredstva za podporo razvoja morskega ribištva. 

2. Kmetijski proizvodi, za katere se v okviru selektivnih ciljev 
kreditne politike uporablja primarna emisija, so opredeljeni 
z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (Ur. I. 
SFRJ, št. 75/85, točka 5.1). V tem programu se od sadjarskih 
proizvodov podpira le zaloge jabolk v hladilnicah. Podrobnejše 
pogoje kreditiranja teh namenov pa vsako leto opredeli z odlokom 
Skupščina SFR Jugoslavije v okviru ciljev skupne monetarne in 
kreditne politike. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je večkrat 
predlagal, da bi vključili v selektivni program tudi sadne polproiz- 
vode, s čimer bi olajšali odkup sadja za industrijsko predelavo. 
Vendar predlog ni bil sprejet, saj bi morali v ta namen spremeniti 
tudi zvezni plan. 

Pri določanju pogojev kreditiranja (reeskontne stopnje, delež 
regresiranja obrestne mere) in višine podpore posamezni proiz- 
vodnji so do sedaj upoštevani predvsem ekonomski položaj dejav- 
nosti in posebnosti proizvodnega procesa. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije bo ob pripravi ukrepov kreditno-monetarne politike 
za naslednje leto ponovno proučil ekonomski položaj posameznih 
dejavnosti in predlagal ustrezne dopolnitve oziroma rešitve. 

Z namenom, da bi pospešili razvoj sadjarstva v Sloveniji, ki 
zaostaja za planskimi predvidevanji, je SIS za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane in osnovne preskrbe Slovenije v letošnjem letu 
namenil sredstva za sofinanciranje izgradnje selekcijskega centra 
za koščičasto sadje v Novi Gorici v višini 2.130,000.000 din. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je doslej odobril vse investicijske 
programe s področja sadjarstva, ki so izpolnjevali pogoje za 
pridobitev sredstev razvojnega dinarja. V okviru politike pospeše- 
vanja skladnejšega regionalnega razvoja je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije opredelil naložbe v kmetijsko proizvodnjo kot tiste, 
za katere se uporabljajo vse oblike razvojnih vzpodbud. Znotraj 
sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč pa se že vrsto let sofinan- 
cira izvedba zemeljskih del pri napravi novih nasadov, teh pa je 
največ v gričevnatem in obmejnem območju. 

Navedeni ukrepi so prispevali k uresničevanju ciljev razvoja 
sadjarstva, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana 
za obdobje 1986-1990 in nudijo osnovo za nadaljnji razvoj te 
panoge ter posodobitev tehnologije sadne pridelave, kar je 
osnovni pogoj za prilagajanje novim dosežkom v svetu in za 
ohranjanje konkurenčnosti našega sadja v izvozu. V pripravi je 
analiza razvojnih možnosti kmetijstva v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju, v kateri bomo opredelili usmeritve za nadaljnji 
razvoj sadjarstva in predelave sadja, kar bo podlaga za sprejem 
planskih dokumentov oziroma ukrepov za doseganje razvojnih 
ciljev. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
MARJANA AŠIČA V ZVEZI S FINANČNO 
POMOČJO POSOJILOJEMALCEM 
STANOVANJSKIH POSOJIL PO 1.1987 

/. Delegat Marjan Ašič iz Celja je dal naslednjo delegatsko 
pobudo: 

Spremeni naj se zakon o stanovanjskem gospodarstvu oziroma 
drugi predpisi tako, da bi se pomagalo z določeno finančno 
podporo tistim kreditojemalcem stanovanjskih kreditov po letu 
1987, ki so v nemogočem finančnem položaju zaradi prevelike 
valorizacije teh kreditov. 

II. Stališče do pobude: 
IS Skupščine SR Slovenije je seznanjen s problematiko revalori- 

zacije stanovanjskih posojil in s težavami, s katerimi se zaradi tega 
srečujejo posojilojemalci. 

Težak finančni položaj, v katerem so se znašli posojilojemalci 
stanovanjskih posojil zaradi uveljavitve revalorizacije posojil, ki 
dejansko ohranja vrednost sredstev na eni strani, na drugi strani 
pa vse večje nazadovanje rasti osebnih dohodkov v primerjavi 
z gibanjem rasti cen na drobno (inflacija), gibanjem deviznega 
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tečaja in gibanjem cen stanovanjske gradnje vedno bolj slabša 
položaj posojilojemalcev in zmanjšuje povpraševanje po stano- 
vanjskih posojilih in s tem reševanje lastnega stanovanjskega 
vprašanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že pripravil predlog 
ukrepov, ki naj bi vsaj deloma omilili težak položaj posojiloje- 
malcev. 

S sprejetjem zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/ 
89, 35/89) je tudi bankam dana možnost za drugačno revalorizira- 
nje posojil, banke so za polovico znižale obrestno mero, ki zdaj 
znaša 3%, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je predlagal še 
dodatno znižanje na 1%. Predlagano je bilo, naj se podaljša doba 
vračanja za že odobrena posojila, nova posojila pa naj se odobra- 
vajo z optimalno dopustno odplačilno dobo. Ravno tako pa se po 
zagotovilu bančnih organizacij poskušajo individualno reševati 
problemi posojilojemalcev v okviru bank. Odbor podpisnikov 
o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji je sprejel stališče, v katerem je pozval 
k uveljavitvi polovične revalorizacije sredstev in posojil iz sredstev 
vzajemnosti, solidarnosti in skladov skupne porabe. 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti naj poma- 
gajo predvsem svojim mlajšim strokovnjakom in mladim druži- 
nam, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, premostiti 
težave pri odplačevanju anuitet od najetih bančnih stanovanjskih 
posojil z dodelitvijo ugodnejših posojil iz za to oblikovanih sred- 
stev sklada skupne porabe. 

Dana je tudi možnost, da se posameznim posojilojemalcem, ki 
so pridobili bančna posojila z obveznostjo polne revalorizacijske 
vrednosti, izpolnjujejo pa tudi pogoje in merila za pridobitev 
posojil iz sredstev vzajemnosti in solidarnosti pri stanovanjski 
skupnosti, omogoči pridobitev teh posojil za odplačilo neugodnih 
bančnih posojil. 

S spremembo 37. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
(Uradni list SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85, 1/86, 11/88) je na novo 
predvidena družbena pomoč za kreditiranje gradnje, nakupa in 
prenove stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni in zasebni 
lastnini za delavce, delovne ljudi in občane ter njihove družine 
z nižjimi dohodki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da so navedeni 
ukrepi le začasni in da ne rešujejo težkega položaja posojilojemal- 
cev, saj ostajata kot glavni in trenutno nerešljiv problem revalori- 
zacijska stopnja posojil in zmanjšana kupna moč delavcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo proučil možnost za 
subvencioniranje revalorizacijskih obresti za čas, dokler bo stop- 
nja inflacije višja od povišanja osebnih dohodkov. Kot možni vir 
financiranja za subvencioniranje stanovanjskih posojil je treba 
proučiti sredstva solidarnosti v skladu s 37. členom zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu ter sredstva vzajemnosti. Pri morebit- 
nem subvencioniranju revalorizacijskih obresti naj bi se upošte- 
vali kriteriji, določeni v 37. členu zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo uporabil vse možne 
ukrepe v zvezi z racionalizacijo stanovanjske gradnje s skrajša- 
njem povprečne dobe gradnje ter z izločitvijo določenih stroškov 
gospodarske in negospodarske infrastrukture ter drugih stroškov, 
ki obremenjujejo ceno m2 stanovanjske površine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo in jo bo 
upošteval ob spremembi celotne stanovanjske zakonodaje, ki se 
pripravlja in za katero so strokovne podlage že v pripravi, med 
njimi tudi izdelava celovitega sistema financiranja na področju 
stanovanjskega gospodarstva. 

Stališče izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
do sklepa Skupščine občine Laško v zvezi 
z odgovorom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije na pobudo za spremembo zakona 
o osnovni šoli 

Skupščina občine Laško je na svoji seji dne 28. junija 1989 
obravnavala stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
pobude občine Laško za spremembo zakona o osnovni šoli 
(posredovano na seji zborov Skupščine SR Slovenije 24/5-1989) in 
sklenilo, da to stališče sprejema predvsem kot informacijo. Pri 
predlogih za spremembo posameznih členov zakona o osnovni 
šoli pa se ne strinjajo povsem in navajajo razloge za svoje dru- 
gačno mnenje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil mnenje Skupš- 
čine občine Laško v zvezi z določbami zakona o osnovni šoli 

glede zagotovljenega programa (14. člen), glede samoupravne 
organiziranosti osnovnih šol (114. člen) in glede postopka za 
prenehanje dela osnovnih šol (123. člen). 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno ugotavlja, da so te 
določbe vezane za celotno zasnovo zakona o osnovni šoli in jih ni 
mogoče spreminjati parcialno. 

Zakon o osnovni šoli bo po sprejemu ustavnih amandmajev in 
po drugih sistemskih spremembah na področju družbenih dejav- 
nosti doživel bistvene spremembe. Zaradi pomena področja, ki ga 
ureja, bo Izvršni svet spremenjeni zakon o osnovni šoli pripravil za 
obravnavo v Skupščini SR Slovenije v najkrajšem možnem roku 
v začetku leta 1990. Ob pripravi tega zakona bo upošteval tudi 
mnenje in stališče Skupščine občine Laško. 

Skupščina občine Laškoje po 194. členu Statuta občine Laško 
(Ur. I. SRS, št. 21/82 in 15/86) na 19. zasedanju zbora združenega 
dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 
28. junija 1989 sprejela 

SKLEP: 
1. Ustna informacija predsednika Skupščine občine Laško in 

vodje skupine za zbor občin republiške skupščine iz občine Laško 
o poteku sej zborov republiške skupščine, dne 24/5-1989, je vzeta 
na znanje. 

2. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude 
naše občine za spremembo zakona o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 
50/80) se sprejema predvsem kot informacija ob dejstvu, da se 
z navedenim stališčem pri predlogih za spremembo posameznih 
členov citiranega zakona, ne strinjamo povsem iz naslednjih raz- 
logov: 
— stališče točke 1 

- 14. člen Zakona o osnovni šoli sicer daje možnosti za razširi- 
tev zagotovljenega programa z dejavnostmi, ki so nepogrešljive za 
izvajanje programa, vendr je v tem smislu premalo odprt oziroma 
premalo precizen, kar potrjuje dosedanja praksa pri oblikovanju 
vrednosti zagotovljenega programa. 
- stališče točka 2 
- V. poglavje zakona o osnovni šoli, ki ureja področje samou- 

pravne organiziranosti šol, že sedaj predstavlja oviro za vzpostavi- 
tev racionalnejše organiziranosti na tem področju, zato ni smo- 
trno čakati na novo sistemsko ureditev organiziranosti družbenih 
dejavnosti. 

- stališče točka 3 
- Ugotavljamo, da je pri tolmačenju te točke pobude nastal 

nesporazum, saj pobuda ni bila podana v smislu zahteve za 
ukinitev soglasja krajevne skupnosti v postopku prenehanja 
osnovne.šole, ampak v smislu poenostavitve tega postopka, kar bi 
v finančnem smislu imelo pozitivne posledice. Po veljavnem 123. 
členu se namreč postopek za prenehanje OŠ z vsemi formal- 
nostmi vodi v izobraževalni skupnosti in v občinski skupščini. 

3. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude 
občine Laško za spremembo zakona o socialnem skrbstvu (Ur. I. 
SRS, št. 35/79 in 1/89), ki se nanaša na organiziranost centrov za 
socialno delo, ne sprejemamo in vztrajamo na podani pobudi. 
Razlogi za vztrajanje na predloženi pobudi so podani v ekonom- 
skem delu pobude in v potrebi po racionalnejši in fleksibilnejši 
zakonski regulativi, ki se nanaša na organiziranost centrov za 
socialno delo. V tem smislu Komite za družbeno planiranje in 
razvoj občine Laško dopolni obrazložitev pobude za spremembo 
zakona in opozori tudi na širino problematike organiziranosti 
v družbenih dejavnostih, ki terja predvsem vsebinski pristop 
k reševanju problemov in ne le ozko uokvirjanje poobude 
v veljavno in neustrezno zakonodajo. 

Glede na navedeno je potrebno preko skupin delegatov in 
drugih organov v občini nadaljevati z ustreznimi aktivnostmi, ki 
bodo imele za posledico takšno zakonsko ureditev, s katero bodo 
zastopani cilji naše pobude. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA POBUDE DELEGATA MARJANA 
AŠIČA IZ OBČINE CELJE V ZVEZI Z ANALIZAMI 
ONESNAŽENOSTI TAL 

Delegat Marjan Ašič iz Občine Celje je na 43. seji Zbora občin 
26. julija 1989 ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 podal med drugim tudi pobudo, naj se v SR 
Sloveniji opravijo analize kakovosti tal glede na onesnaženost 
s težkimi kovinami, pesticidi in podobnim. 

Na to pobudo daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji 
odgovor: 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravlja predpis za ugo- 
tavljanje onesnaženosti kmetijskih in gozdnih zemljišč ter vegeta- 
cije. Ta predpis bo podrobneje opredeljeval ugotavljanje onesna- 
ženosti zemljišč in vegetacije ob izpuščanju strupenih snovi 
v zrak, vodo ali zemljo, onesnaženja zaradi nesreč, napačnega 
ravnanja ali napačne uporabe snovi, ki sicer ne povzročajo ones- 
naženja. Predpis, ki bo sprejet predvidoma do konca letošnjega 
leta, bo opredelil zlasti: 

- normative oz. najvišje dovoljenje vrednosti nekaterih težkih 
kovin v kmetijskih gozdnih zemljiščih (Zn, Cu, Cr, Pb, Ni, Co, Mb, 
Cd, Hg, As); 

- uporabo gnojevke in gnojnice, pri čemer bosta omejena čas 
uporabe in količine glede na vrsto zemlje in vremenske razmere; 

- uporabo mineralnih gnojil z določitvijo mejnih vrednosti za 
posamezna hranila v tleh (zlasti fosfor in kalij) glede na potrebe 
rastlin in nivoja založenosti tal s temi hranili; 

- uporabo blata komunalnih čistilnih naprav, kompostiranih 
smeti in drugih odpadkov, ki so lahko potencialna hranila za 
rastline. Ob zelo različni sestavi teh snovi bo poseben poudarek 
na postopku uporabe glede sestave, količine in časa uporabe; 

- glede na vrsto zemlje bodo določene mejne vrednosti fitofar- 
macevtskih sredstev, iznad katerih so možne fitotoksične po- 
škodbe. 

Za uresničevanje tega predpisa so predvideni ustrezni analitski 
postopki, načini vzorčenja in določene pooblaščene institucije. 

Model za pripravo študije o onesnaženju tal v SR Sloveniji bo 
študija BTF - Oddelka za agronomijo o onesnaženosti v Celjski 
regiji, ki bo kmalu dokončana (Tematska karta onesnaženosti 
zemljin v celjski občini). 

Že v naslednjem letu bo pripravljena tudi ustrezna zakonska 
podlaga za zagotovitev varstva tal pred onesnaževanjem in sicer 
analogno z rešitvami na področju varstva zraka in varstva voda. 
Takšno zakonsko podlago bi bilo najbolj smotrno zagotoviti 
s spremembami in dopolnitvami zakona o kmetijskih zemljiščih. 
V okviru teh rešitev bodo tudi razrešena v tem trenutku še odprta 
vprašanja glede pristojnosti in odgovornosti za stanje na tem 
področju. 

V programu ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za uresničevanje razvojne tekoče ekonomske politike 
v letu 1989 je posebej opredeljena izdelava študije v zvezi z vzpo- 
stavitvijo sistema stalnega ugotavljanja onesnaženosti tal v Slove- 
niji (monitoring), ki bo zaključena po programu do oktobra 1989. 
leta. Na osnovi rezultatov te študije bo mogoče v naslednjih letih 
ugotoviti stanje na območju vse Slovenije. V tem smislu bodo 
organizacijsko dragocene izkušnje ob evidentiranju obsega in 
intenzivnosti propadanja gozdov v SR Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si z zakonskimi rešitvami na 
različnih področjih prizadeva zmanjšati pritisk vseh vplivov na 
kakovost kmetijskih zemljišč (nevarne snovi, odpadki, uporaba 
kemičnih pripravkov v kmetijstvu ipd.). 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUD SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
CELJE ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 130., 143., 159. IN __ 
184. ČLENA ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 

V pobudi za spremembo zakona o davkih občanov (Uradni list 
SRS, št. 36/88 in 8/89) skupina delegatov iz občine Celje za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije predlaga, da bi se: 

- v drugi alinei prvega odstavka 130. člena zakona določeni 
petletni rok posedovanja premičnih predmetov, kot pogoj za 
oprostitev davka od dohodkov iz premoženja pri prodaji premič- 
nega premoženja, skrajšal na dve leti; 

- uvedle proporcionalne stopnje pri obdavčevanju dohodkov 
iz premoženja in premoženja namesto sedanjih progresivnih, 
določenih v 143. členu zakona za davek od dohodkov iz premože- 
nja, in v 159. členu zakona za davek od premoženja; 

- črtala določba trejtega odstavka 184. člena zakona, po kateri 
se vlagajo davčne napovedi za davek od premoženja le, če tako 
določi občinska skupščina. 

Po ugotovitvah iz pobude je pri prodaji premičnega premoženja 
možno spremljati predvsem prodajo osebnih avtomobilov, zato se 
osnova ugotavlja in davek odmerja pretežno pri prodaji tega 
premičnega premoženja. Z opredelitvijo dveletnega roka posedo- 
vanja premičnega premoženja v zakonu o davkih občanov bi se 
izenačil pogoj za odmero davka od dohodkov iz premoženja 
s pogojem za odmero prometnega davka pri istovrstnem premič- 
nem premoženju. Ob sedanji rasti vrednosti nepremičnin je po 
mnenju predlagatelja pobude progresivna obdavčitev dohodkov 

iz premoženja in obdavčitev premoženja neučinkovita. Obveznost 
vlaganja napovedi in s tem dajanja podatkov za ugotovitev vred- 
nosti premoženja bi se morala določiti z zakonom, ker veljavna 
ureditev, po kateri je odločitev o vložitvi napovedi prepuščena 
občinam, ki zakonitega pooblastila po ugotovitvah delegatov niso 
izvajale, ni primerna. 

V zvezi z navedenimi pobudami je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje stališče: 

Davek od dohodkov iz premoženja je bil uveden z namenom 
zajemati v obdavčitev dohodke, dosežene s preprodajo premičnih 
predmetov večje vrednosti, to je dohodke, ki jih občani dosegajo 
predvsem zaradi deficitarnosti teh dobrin. V spremenjenih eko- 
nomskih pogojih in ob visoki stopnji inflacije je vprašljiva primer- 
nost obdavčevanja teh dohodkov s progresivnimi stopnjami, 
kakor tudi petletni rok posedovanja premičnih predmetov traj- 
nejše uporabne vrednosti. Pozitivno mnenje do skrajšanja nave- 
denega roka je sprejel tudi Družbeni svet za Republiško upravo za 
družbene prihodke v razpravi o osnutku medrepubliškega dogo- 
vora o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike. Zaradi 
navedenega Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobudi sprejema 
in ju bo, v kolikor bo sprejeto njegovo mnenje do osnutka medre- 
publiškega dogovora o usklajevanju davčnega sistema in davčne 
politike, ob prvih spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov, to je predvidoma še v tem letu, vgradil v zakon. V kolikor 
bo sklenjen medrepubliški dogovor o usklajevanju davčnega 
sistema in davčne politike tudi za tiste vrste davkov, ki ne vplivajo 
na enotnost jugoslovanskega trga in za katere Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije meni, da niso predmet dogovarjanja, bo sprejeti 
pobudi uveljavljal pri sklepanju medrepubliškega dogovora. 

Pobude, da bi se premoženje obdavčevalo namesto po progre- 
sivnih stopnjah s proporcionalnimi iz razlogov neučinkovitosti 
veljavnega načina obdavčevanja zaradi rasti vrednosti nepremič- 
nin, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne sprejema. Osnova za 
navedeno vrsto davka je vrednost stavb, stanovanj in garaž ter 
prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotavljena po merilih 
republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske 
zadeve. Način, po katerem se določi vrednost, predpiše občinska 
skupščina, zato se valorizacija te vrednosti ustrezno ureja z občin- 
skimi predpisi. Skladno z medobčinskim dogovorom o usklajeva- 
nju davčne politike za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/ 
86, 42/87,16/88 in 16/89) se valorizira tudi davčna lestvica tako, da 
ne prihaja do nesorazmerij med vrednostjo premoženja in osnovo 
za odmero davka. Uvedba proporcionalne stopnje pa bi istočasno 
pomenila ostrejšo obdavčitev nepremičnin manjše vrednosti. 

Zakon o davkih občanov v zadnjem odstavku 184. člena poo- 
blašča občinsko skupščino, da lahko določi obveznost vlaganja 
davčne napovedi za davek od premoženja. Navedena rešitev je 
utemeljena s tem, da nekatere občinske uprave za družbene 
prihodke razpolagajo z evidenco o premoženju in se odmera zato 
opravi že na podlagi zbranih podatkov o tem premoženju in 
njegovi vrednosti kot davčni osnovi. Zahteva po vsakoletnem 
vlaganju davčne napovedi bi v teh primerih pomenila za zave- 
zance nepotrebno obveznost. Iz navedenih razlogov Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pobude ne sprejema. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO 
DELEGATA MARJANA AŠIČA IZ OBČINE CELJE 
V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCESTE ARJA VAS- 
LJUBLJANA. 

Na 43. seji Zbora občin dne 26. julija 1989 je ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanu druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 delegat Marjan 
AŠIČ iz občine Celje dal naslednjo delegatsko pobudo (po magne- 
togramu razprave); 

V zvezi s prometno povezavo Štajerska-Kranjska Gora preko 
Trojan, preko te naše hitre ceste ali tretjega pasu čez Trojane, 
v zadnjem času nekako govorijo »manj zahtevne avtoceste 
z manjšimi elementi oziroma manj zahtevnimi z dovolitvijo večjih 
naklonov oziroma ožje« itd. Tu smo prebrali na strani 30, da bo 
družbeni dogovor 1986-1990 predvidoma že leta 1989 realiziran 
s 133%, ker v dogovor niso vključene ceste iz lanskega programa 
in Osimske ceste. 

Točno nam ni znal nihče razložiti, kaj ta družbeni dogovor 
pomeni in smo ocenjevali, da gre v bistvu za neko ugodnejšo 
situacijo v cestnem gospodarstvu, posebej še, ker smo tudi pre- 
brali v Delu 6. julija izjavo tov. Milana Jelenca, predsednika Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze o tem, kaj bo v naslednjih 
letih, to je do 2004 dokončano. Med drugim je tudi tale naša hitra 
cesta od Arje vasi do Ljubljane. 
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Seveda to je že potem dalj od tega, od teh vaših videnj, ki jih 
predvidevajo naši planski dokumenti; to gre preko leta 2004 in 
zopet nas je strah na celjskem koncu, da bomo tako kot zdaj 25 let 
odrivani še naprej, po letu 2004, ker bo že kaj vmes prišlo, da ne 
bo tako. In zato v zvezi s to informacijo v Delu in pa predvsem s to 
majsko analizo zahtevamo, da se Izvršni svet o tej prioriteti glede 
na ugodnejšo situacijo razjasni in nam na način, kot je v skupščini 
običaj, med pobudami delegatov, da pisni odgovor.« 

STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Skupščina SR Slovenije je v juniju tega leta sprejela zakon 
o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov (Uradni list SRS, št. 
23/89). V primerjavi z nekaj predhodnimi leti so stopnje povračil za 
posamezne naftne derivate po tem zakonu bistveno višje, njihova 
višina pa ob danes poznanih rešitvah, racionalni gradnji ter 50%- 
ni udeležbi domačih in tujih posojil omogoča gradnjo avtomobil- 
skih in drugih magistralnih cest po dolgoročnem planu SR Slove- 
nije v obdobju približno 15 let. 

Vrstni red graditve avtomobilskih in drugih magistalnih cest bo 
določen v srednjeročnih družbenih planih. Trenutno se pripravlja 
analiza razvojnih možnosti s pripadajočimi strokovnimi podla- 
gami, v fazi smernic pa bodo določeni tisti kriteriji, ki bodo 
v srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1991-1995 omogo- 
čili določitev obsega in prednosti graditve posameznih cestnih 
odsekov za to obdobje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo kot predlagatelj 
republiškega družbenega plana o nadaljnji graditvi slovenskih 
avtocest opredelil v maju 1990, ko bo skladno z delovnim progra- 
mom priprave družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991- 
1995 skupščini predložil osnutek tega plana. 

Izvršni svet hkrati tudi opozarja, da so natančnejši podatki 
o cestni povezavi med Celjem in Ljubljano oziroma rekonstrukciji 
v območju Trojan in Babe tudi v odgovoru na delegatsko vpraša- 
nje, ki ga je junija 1989 v imenu vseh občin celjske regije postavila 
skupina_ delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Žalec. Ta odgovor je objavljen v Poročevalcu: štev. 20-20. 
septembra 1989. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE NOVO MESTO 
GLEDE VZDRŽEVANJA MAGISTRALNIH IN 
REGIONALNIH CEST TER UREJANJA 
PARKIRIŠČ IN POČIVALIŠČ OB NJIH 

Na seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije 26. julija 1989 je 
skupina delegatov iz občine Novo mesto dala naslednjo pobudo: 

»Letošnjo turistično sezono smo pričeli z nespremenjenim 
odnosom do obcestnih počivališč ob magistralni cesti Ljubljana- 
Bregana. S postavitvijo začasnih kioskov na parkirišča, kjer pot- 
niki lahko dobijo pijačo, so se sanitarno higienske razmere na in 
ob počivališčih še poslabšale. Čedalje več je potnikov, ki se 
ustavljajo, vendar razočarani ugotavljajo, da so počivališča zane- 
marjena, posod za odpadke je premalo in neredno čiščene, sani- 
tarij ni, zato je ožja in širša okolica gozdov, njiv in travnikov 
čedalje bolj nehigienska. Lastniki teh zemljišč vedno glasneje 
zahtevajo odgovornost tistih, ki ne poskrbijo, da bi turisti lahko 
koristili sanitarije na počivališčih. Nemočni gledajo ljudi, kako 
opravljajo osnovne človeške potrebe na skrajno -balkanski 
način«. 

Zaradi tega ponovno zahtevamo, kot že leta 1987, ker se raz- 
mere nisQ spremenile, 

1. da se ob magistralni cesti Ljubljana-Bregana neizgovarja- 
joče se na novo avtocesto, izvedejo najnujnejši ukrepi za izboljša- 
nje razmer, in sicer: 

- da se na vsa počivališča, kjer se ustavljajo turisti, postavi 
zadostno število posod za odpadke, 

- da se vsa počivališča redno večkrat dnevno z dežurno ekipo 
čistijo in odvažajo odpadki, 

- da se ožjo in širno okolico počivališč, ki je onesnažena, 
očisti, 

- da se ob cesti redno kosi in pobira odpadke, 
- da se na počivališča, kjer se ustavlja večje število turistov, 

predvsem pa tam, kjer so postavljeni kioski, postavijo provizo- 
rične sanitarije Obstajajo posebne montažne sanitarije z grez- 
nico, ki se potem, ko ni več potrebe po njih, premostijo tja, kjer bo 
večja potreba po njih. 

- da pristojna inšpekcija poostri nadzor nad vzdrževanjem 
cest, počivališč in okolice. 

2. da se zagotovijo redno in tekoče vzdrževanje cest, ograj in 
drugih objektov ter čiščenje in vzdrževanje zemljišč in počivališč 
tudi ob vseh ostalih magistralnih in regionalnih cestah. 

Vse te naloge spadajo med naloge rednega vzdrževanja javnih 
cest, razen postavitve sanitarij, ki zahteva nekaj sredstev, vendar 
ne toliko, da bi bilo s tem ogroženo cestno gospodarstvo. Priza- 
deto je varstvo okolja in s tem turizem, ker z dosedanjimi razme- 
rami turista ne privlačimo, pač pa prej odbijamo. Zaradi tega 
zahtevamo od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da pri- 
stojni organi ukrenejo vse, da se razmere na tem področju izbolj- 
šajo. « 

STALIŠČE: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z ugotovitvami 
skupine delegatov o onesnaženosti okolja ob slovenskih cestah in 
podpira njihovo pobudo, da pristojni organi in organizacije okre- 
pijo aktivnosti za boljšo vzdrževanost in varovanje okolja ob 
cestah. 

Točna je ugotovitev delegatov, da je redno vzdrževanje cest- 
nega sveta in prometnih površin zunaj vozišča sestavni del dejav- 
nosti rednega vzdrževanja in varstva cest, kar normativno urejata 
določbi drugega odstavka 21. člena in 39. člena pravilnika 
o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest (Uradni list 
SRS, št. 11/88). Izvršni svet je v zadnjih letih večkrat obravnaval 
problematiko gospodarjenja s cestami in ob tem vedno opozarjal 
tudi na neizvajanje oziroma neustrezno izvajanje omenjenih 
določb pravilnika. Svoje zahteve za doslednejše in kakovostnejše 
opravljanje storitev vzdrževanja okolja cest, še posebno pa med 
turistično sezono, je utemeljeval s stališčem, da kljub znanim 
problemom financiranja cestnega gospodarstva te storitve stro- 
škovno ne morejo ogroziti normalnega opravljanja drugih vzdrže- 
valnih del, pomembnejših za nemoten in varen cestni promet. 
Poleg tega gre za storitve, ki bi se morale opravljati predvsem po 
dokončanju obsežnejših vzdrževalnih del na cestah v pomladan- 
skem obdobju in zato omogočajo boljšo izkoriščenost zmogljivo- 
sti cestnih podjetij, kar je stalna zahteva Izvršnega sveta. Kljub 
vsem opozorilom ni bilo pravega odziva niti pri Skupnosti za ceste 
Slovenije kot financerju rednega vzdrževanja in varstvo cest niti 
ne pri cestnih podjetjih kot upravljalcih cest. V Skupnosti za ceste 
Slovenije nadalje ni bil ne pripravljen ne obravnavan ustrezen 
program sanacije okolja cest in ureditve parkirišč in počivališč ob 
obstoječi cestni mreži, čeprav se je stanje iz leta v leto slabšalo, 
promet in s tem potrebe udeležencev v prometu za postanek ali 
počitek na urejenem prostoru pa stalno povečevale. 

Edine učinkovitejše akcije čiščenja prometnih površin zunaj 
vozišča in cestnega sveta so cestna podjetja izvedla na zahtevo in 
po odločbi Republiškega prometnega inšpektorata. Te akcije so 
se opravile predvsem pred začetkom poletne turistične sezone in 
po njej. Potrdile so primerno usposobljenost cestnih podjetij za 
kakovostno vzdrževanje površin ob cestah, vendar pa so bili 
doseženi rezultati akcij kaj kmalu izničeni, saj se te storitve niso 
izvajale kontinuirano. Enako stanje se je ponovilo tudi v tem letu, 
čeprav je Republiški prometni inšpektorat že zgodaj pomladi 
opravil inšpekcijski ogled vseh magistralnih cest, vključno z ureje- 
nimi in neurejenimi počivališči in parkirišči. Za najbolj kritična t. i. 
»črna« parkirišča je bilo posebej določeno, da se morajo opremiti 
s posodami za odpadke in občasno čistiti. Na organiziranih poči- 
vališčih in parkiriščih pa inšpektorji za ceste ugotavljajo nekoliko 
izboljšano stanje, čeprav bi bilo tudi tu moč z natančnejšim 
pogodbenim urejanjem odnosov med upravljalci spremljajočih 
objektov ob cestah in organizacijami za redno vzdrževanje cest 
zagotoviti večjo skrb za okolje in udeležence v prometu. 

V zvezi s pobudo skupine delegatov za opredelitev ukrepov za 
boljše vzdrževanje in varovanje okolja bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije: 

- naložil Republiškemu prometnemu inšpektoratu, da poostri 
nadzor nad stanjem okolja in prometnih površin ob cestah ter da 
dosledno ukrepa: 

- naložil Republiškemu komiteju za promet in zveze, da 
v novem zakonu o cestah, ki je v pripravi, natančneje opredeli 
obveznosti in odgovornosti pravnih in civilnih oseb za varovanje 
čistoče cest in njihovega okolja; 

- zahteval od Skupnosti za ceste Slovenije, da skupaj s cest- 
nimi podjetji poskrbi za ustrezno vzdrževanje cestnega sveta in 
prometnih površin zunaj vozišča ceste; 

- zahteval od Skupnosti za ceste Slovenije, da preveri uresni- 
čevanje že dogovorjenih programov vzdrževanja okolja ob cestah 
in da finančno sankcionira njihovo neuresničevanje; 

- zahteval od Skupnosti za ceste Slovenije, da izdela program 
urejanja počivališč in parkirišč ob magistralnih in regionalnih 
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cestah glede na potrebe in pogoje cestnega prometa, ki se mora 
na najbolj tranzitnih in turistično pomembnih cestah začeti ures- 
ničevati najkasneje v prihodnjem letu. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O POBUDI SKUPIN DELEGATOV ZA 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ OBČIN ŽALEC ZA 
DOPOLNITEV ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN 
PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA 
ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz 
Žalca je dala pobudo za dopolnitev zakona o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti, in sicer z naslednjo določbo: 
■■Davčni organ lahko začasno odloži plačilo prispevkov ali dovoli 
obročno odplačevanje dolga. Pogoje in merila za odlog plačila 
prispevkov in za obročno odplačevanje določi občinska skupš- 
čina. « 

Pobudo za dopolnitev zakona utemeljujejo z nedavnimi spre- 
membami pokojninskih osnov in s tem novih višjih zavarovalnih 
osnov za zavarovance kmete in člane njihovih gospodarstev, 
zaradi katerih so izredno porastu prispevki za pokojninsko-inva- 
lidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje kmetov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne more sprejeti predla- 
gane pobude. Zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti 
(Uradni list SRS, št. 40/87, 1/88, 28/88 in 46/88) glede plačevanja 
prispevkov iz osebnega dohodka ne predvideva oprostitev oz. 
olajšav niti odloga plačila prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti, in to tako za družbeni 
kot za zasebni sektor. 

Prispevki, ki jih plačujejo delavci iz osebnega dohodka in iz 
dohodka, so namreč namenjeni za zadovoljevanje družbenih 
potreb (otroško varstvo, izobraževanje, socialno skrbstvo, zdrav- 
stvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kultura, telesna kul- 
tura, zaposlovanje). Ta nemoteno uresničevanje programov je 
potrebna kontinuiteta financiranja teh dejavnosti, zato bi predpi- 
sovanje oprostitev, olajšav ter odlogov plačil zahtevalo povečano 
obremenitev drugih zavezancev. 

Glede na to da se utemeljitev predlagane pobude nanaša na 
zavezance kmete, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, 
da kmetje, ki plačujejo davek od katastrskega dohodka, niso 
zavezanci za plačilo prispevkov po zakonu o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti, temveč plačujejo prispevke po 
drugih predpisih. Po veljavnih predpisih se je torej glede odloga 
plačil prispevkov za te kmete potreba obrniti na pristojne inte- 
resne skupnosti. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO DOLOČENIH PROBLEMOV S PODROČJA 
PTT SISTEMA 

Skupina delegatov Skupščine občine Gornja Radgona za zbor 
občin je na svoji seji, dne 21. 7. 1989 obravnavala tudi določene 
probleme iz področja PTT sistema in na podlagi svojih ugotovitev 
in stališč sklenila dati republiški skupščini naslednje. 

POBUDE IN PREDLOGE 

1. Skupščini SR Slovenije daje pobudo, da prouči tista določila 
zakona o graditvi objektov ter predpise in obvezna navodila, ki na 
področju PTT sistema določajo, da krajevna skupnost ne more biti 
investitor za gradnjo krajevnega telefonskega omrežja ter hkrati 
predlaga, da prične s postopkom za spremembo teh predpisov 
v tej smeri, da se KS zagotovi pravica do investitorstva. 

2. Da skupščina prek pristojnih organov v republiki sproži 
postopek v SIS PTT prometa Slovenije, za sprememe tistih določb 
pravilnika o določanju vrstnega reda telefonskih priključkov in 
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drugih tovrstnih predpisov, ki krajevno skupnost, kadar je ta 
financer gradnje krajevnega telefonskega omrežja, omejujejo, da 
ima le dve leti po gradnji pravico dajati soglasje in določati 
prispevek novim telefonskim naročnikom. Po tem času pa se 
lahko praviloma novi naročniki vključujejo po splošnih pogojih. 

Predlagamo, da se ta rok podaljša na 5 let. 
3. Skupščini predlagamo, da terja od pristojnih organov v repu- 

bliki proučitev sedanjih nevzdržnih stroškovnih nesorazmerij pri 
pridobitvi telefonskega priljučka ter da pripravijo oziroma sprej- 
mejo rešitve, ki bi glede tega postavile državljane SR Slovenije in 
tu živeče ljudi v enakopravnejši položaj glede višine stroškov za 
pridobitev telefonskega priključka in 

4. Da skupščina SR Slovenije naloži svojemu izvršnemu svetu, 
da ta preuči nastalo situacijo, ki jo je povzročil novi zakon o raču- 
novodstvu s tem, da je namenska sredstva, ki se zbirajo v višini 
30% od vrednosti impulza za hitrejši razvoj PTT zmogljivosti v SR 
Sloveniji, uvrstil v vir prihodkov in jih s tem podvrgel usodi delitve 
in obremenitve s prispevki, kar bo prvotni namen zagotovo izni- 
čilo. Predlagamo, da se poišče tako rešitev, ki bi ohranila nez- 
manjšano vrednost teh sredstev za namene, ki so jih po dogovoru 
z izvršnim svetom SRS opredelile s sklepom združene organiza- 
cije PTT Slovenije. 

Obrazložitev: 
1. Pobude in predloge, ki smo jih oblikovali v točkah 1, 2 in 

3 dajemo Republiški skupščini predvsem zato, ker v SIS PTT 
prometa Slovenije nismo uspeli ničesar premakniti, kljub temu, da 
smo jim smiselno iste stvari v obliki delegatskih vprašanj_ in 
predlogov posredovali že 1987 in ponovno 1988. leta. Slednjič je 
bil na skupščini SIS PTT prometa Slovenije prisoten tudi predstav- 
nik republiškega komiteja za promet in zveze, ki pa prav tako 
doslej v tej zvezi ni ničesar storil (zaradi lažjega razumevanja 
prilagamo vprašanja in odgovore). 

Zadeva pa je po svoji naravi zelo kritična in povzroča veliko 
nejevolje med ljudmi. Glede tega, da KS nima pravice biti investi- 
tor za izgradnjo krajevnega telefonskega omrežja, so telefonski 
naročniki, ki imajo le to pravico, da smejo združevati velika nepo- 
vratna sredstva za izgradnjo teh objektov, potisnjeni v popolno 
brezpravni in poslovno nevzdržen položaj. Višina stroškov in čas 
izvedbe investitorskih poslov sta zato v celoti odvisni od milosti 
velikega monopolista, ki se imenuje delovna organizacija za PTT 
promet. Pri nas v Pomurju ta delovna organizacija nastopa v vlogi 
projektanta, investitorja, izvajalca del in še sama opravlja grad- 
beni nadzor. Vsi ti odnosi pa se s KS kot združevalcem sredstev 
urejajo praviloma s samoupravnim sporazumom o združevanju 
dela in sredstev za izgradnjo naročniškega telefonskega omrežja, 
ki je dejansko enostransko vsiljen z močjo monopolista. 

Javno sprašujem, ali je še kje na svetu takšen sistem, kjer se 
denimo v imenu poštenosti in pravno urejene civilne družbe sme 
združiti v >>španovijo«istega pravnega subjekta projektiva, investi- 
torstvo, izvajalska in nadzorna funkcija? Prav bi bilo, da bi se 
odgovorni dejavniki v republiki nad tem zamislili in pohiteli 
s potrebnimi rešitvami. 

2. Danes, ko morajo v naši občini plačati za izgradnjo telefon- 
skega omrežja po telefonskem priključku že preko 30.000.000 din, 
je nesprejemljivo, da . bi združevalcu sredstev že v dveh letih 
ugasnila pravica do dajanja soglasij in pobiranja prispevka za 
izgradnjo telefonskega omrežja. To tudi zaradi preperčevanja 
morebitnih špekulacij, na katere naravnost napotuje ta režim, da 
tisti, ki se vključuje na izgrajeno telefonsko omrežje pod splošnimi 
pogoji, plača za telefonski priključek le 20% od povprečno dolo- 
čenih stroškov izgradnje telefonskega priključka v SR Sloveniji. 
Drugod po svetu izgrajujejo in gospodarijo s prvim nivojem tele- 
fonskega omrežja delniške družbe, seveda z določeno profitno 
stopnjo, pri nas pa se upiramo rešitvi, kjer bi občan in KS, ki 
združita in neodplačno odstopita izgrajeno telefonsko omržje, 
v zadnjem času pa tudi telefonske centrale, delovni organizaciji za 
PTT promet, pustili pobirati vsaj drobtinice ubogih 5 let. Pa tudi 
občutek za enakost občanov v pravicah in obveznostih pri prido- 
bivanju telefonskega priključka ter skrb za poštenost so argu- 
menti, ki gredo v prid našemu predlogu. 

3. Sedanje vse težje gospodarske in socialne razmere delavca in 
kmeta so močno izostrile tudi to stanje velike neenakosti, ko lahko 
dobi občan v komunalno urejenih krajih telefonski priključek za 
manj kot 3.000.000 din, občan, ki pa si mora sam plačati izgradnjo 
krajevnega telefonskega omrežja in morda še telefonsko številko 
v centrali, pa plača za isto dobrino desetkrat več. Pri tem pa je 
treba upoštevati še dejstvo, da to plačujejo ljudje, katerih kraj 
bivanja je navadno močno odmaknjen od centrov in jim je zato 
telefon še večja življenjska potreba ali pa celo nuja. Na drugi 
strani pa tistemu, ki se.priključi na telefon v komunalno urejenem 
kraju, družba dejansko veliko podari. Pošteno bi bilo, da bi si ta 
družbeni blagodat bolj enakomerno porazdelili in s tem prispevali, 
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da bi imel človek bolj izenačene možnosti pri pridobitvi telefona, 
neglede na kraj, kamor ga je rojstvo namenilo. 

Priloga 
UPRAVNA INTERESNA SKUPNOST PTT 
PROMET SLOVENIJE 

Odgovori na predlog delegata Območne SIS za 
ptt promet Murska Sobota 

1. vprašanje: da se sprejme stališče, de je v ptt sistem v Sloveniji 
potrebno čimprej spremeniti v ustreznih aktih tiste določbe, ki KS 
sedaj izključujejo od pravice do investitorstva, ker so take rešitve 
produkt monopolnega in državno reguliranega obnašanja sloven- 
skega ptt sistema in so zaradi tega v nasprotju z intencijami in 
dejanskimi napori družbe po uveljavljanju tržnega gospodarstva 
in kreativnih poslovnih odnosov, kjer bi lahko bili poslovni part- 
nerji (uporabniki in izvajalci) v enakopravnem položaju. 

Sedaj je v praksi praviloma tak položaj, da za krajane v KS, ki bi 
si seveda s svojimi sredstvi in žulji želeli izgraditi krajevno telefon- 
sko omrežje, pošta naredi projekt (v enem letu ali pa še dalj), 
prevzame vlogo investitorja, nastopa kot izvajalec del in opravi 
funkcijo gradbenega nadzora. Krajani, telefonski naročniki pa 
imajo praviloma le to pravico in dolžnost, da poleg pridobljene 
telefonske številke lahko zberejo denar za izgradnjo telefonskega 
omrežja, ki danes znaša v Pomurju že tudi od 8. do 12,000.000 din 
po priključku in v zadnjem času tudi za nakup telefonske centrale, 
potem pa seveda »samoupravno« že vnaprej zavežejo, da bodo 
izgrajene objekte prepustili v upravljanje in last območni DO za ptt 
promet. 

Javno sprašujem, ali je še kje na svetu takšen sistem, kjer se 
denimo v imenu poštenosti in pravno urejene civilne družbe sme 
združiti v »španovijo« istega pravnega subjekta projektiva, investi- 
torstvo, izvajalska in končno tudi nadzorna funkcija. Prepričan 
sem, da je logika interesov poslovnih funkcij take rešitve v svetu 
izven nas že zdavnaj prej zavrnila, preden smo mi uvedli termin 
pluralizma interesov, ki bi tudi v tej sferi moral odpirati pota 
enakosti med interesno vezanimi dejavniki. 

Odgovor: področje investitorstva in gradnje objektov je urejeno 
v Zakonu o graditvi objektov (Ur. I. SRS št. 34/84 in 29/86), deloma 
pa tudi v Zakonu o sistemih zvez (Ur. I. SFRJ št. 41/88), kadar se 
nanaša na ptt objekte in naprave. 

Sistem zvez jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov je 
temeljni sistem zvez v Jugoslaviji in je posebnega družbenega 
pomena. V 38. členu Zakona o sistemih zvez je določeno, da 
gradnja oz. investitorstvo ptt objektov ni prepuščeno in dopustno 
družbeno-političnim skupnostim, organizacijam združenega dela, 
drugim organizacijam in posameznikom, temveč je v izključni 
pristojnosti ptt organizacij. Stroški za zgraditev ptt objektov, ki se 
gradijo na zahtevo prej navedenih subjektov, gredo v breme le- 
teh, medsebojna razmerja med strankami pa se uredijo 
s pogodbo. Na tej zakonski dikciji, ki je bila tudi v prejšnjem 
Zakonu o temeljih sistema zvez, temeljita s stališči republiškega 
inšpektorja za zveze (izdano v posebni okrožnici št. 349/E-01/82-1/ 
MR z dne 20. 12. 1982) in Združenih ptt organizacij Slovenije, dne 
5. 11. 1985. Obe stališči poudarjata, da so investitorji objektov in 
naprav ptt sistema zvez izključno ptt podietia. 

PTT podjetja morajo, kot investitorji v skladu s 16. členom 
Zakona o graditvi objektov zagotoviti strokovno vodstvo pri: 

- izdelavi investicijskega programa, 
- izdelavi projektne naloge, 
- kontroli nad izdelavo tehnične dokumentacije, 
- nadzorstvu med gradnjo objekta, 
- koordinaciji dela vseh udeležencev pri graditvi objekta, 
- pravočasnem izpolnjevanju medsebojnih obvez, 
- kontroli realizacije sprejetega investicijskega programa 

v vseh fazah graditve in poskusnem obratovanju. 
Investitor lahko opravlja strokovno vodstvo sam, sicer pa poveri 

ta dela drugim organizacijam združenega dela, ki so registrirane 
za opravljanje teh del. Investitor lahko odda gradnjo objektov 
v celoti ali deloma izvajalskim organizacijam, če izpolnjujejo 
pogoje za gradnjo določenih vrst objektov in če so za to registri- 
rana. Tudi strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov lahko 
opravlja investitor sam, ali pa ga poveri drugi organizaciji združe- 
nega dela, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. 

Iz navedenih zakonskih opredelitev in obeh stališč izhaja, da je 
pravica investitorstva v izključni pristojnosti ptt podjetij, da pa 
lahko ptt podjetja oddajo gradnjo objektov, strokovno vodstvo in 
strokovni nadzor samo tistim organizacijam, ki so registrirane za 
opravljanje teh del Zato skupščina SIS za ptt promet Slovenije 
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glede tega ne more sprejemati drugačnih stališč, ker ni pri- 
stojna spreminjati omenjenih zakonov. 

2. vprašanje: da se tiste določbe veljavnih aktov v ptt sistemu, ki 
sedaj določajo, da imajo KS, ki so izgradile ptt objekte pravico 
dajati soglasja za priključitev novih telefonskih naročnikov in 
določati višino prispevkov 2 leti po izgradnji spremenijo tako, da 
traja ta pravica 5 let po izgradnji krajevnega telefonskega omrežja, 
s čimer bi močno omejili nevarnost špekulacij pri potencialnih 
interesentih za telefonski priključek, na drugi strani pa ohranili 
v mejah neke pravičnosti interes tistih občanov, ki dajejo nesoraz- 
merno visoka denarna sredstva in prispevke v delu za izgradnjo 
telefonskega omrežja. Danes si recimo v naših razmerah, kjer 
stane telefonski priključek od 8. do 12,000.000 din, vsakdo kaj 
hitro lahko izračuna svoj interes, da bo po 2 letih denimo lahko 
pristopil pod splošnimi pogoji in tedaj plačal za isto dobrino le 
20% nekih povprečnih stroškov izgradnje telefonskega priključka 
v Sloveniji. Ljudje smo zaradi nastalih težkih socialnih razmer 
čedalje bolj občutljivi do takih vprašanj in bi bilo zato to zadevo 
v interesu pravičnosti in enakosti občanov tudi čimprej urediti. 

Prepričan pa sem, da DO za ptt promet ne bi nič dosti izgubila 
v materialnem smislu, ker bo najbrž tudi tu morala prevladati taka 
poslovna filozofija, da bo postal ekonomsko interesanten doho- 
dek od telefonskega naročnika iz naslova rabe telefona in ne iz 
naslova prispevka za vključitev. 

Odgovor: Na podlagi pobude skupščine OSIS za ptt promet 
Nova Gorica glede podaljšanja časa, v katerem ima krajevna 
skupnost ali drugi investitor pravico dajati soglasje za vključeva- 
nje novih tf naročnikov, z 2 na 10 let v Pravilniku o določanju 
vrstnega reda tf priključkov (MN št. 3/84) je komisija PO za 
splošno kadrovske zadeve na 7. seji, dne 22. 11. 1988 zavzela 
naslednje stališče: 

Komisija ocenjuje, da ni nujno potrebno spreminjati določil 
zadnjega odstavka 3. člena Pravilnika o določanju vrstnega reda 
tf priključkov. Komisija meni, da se ne krši določba zadnjega 
odstavka 3. člena, če se podjetje za ptt promet dogovori s kra- 
jevno skupnostjo glede na vložena sredstva uporabnikov ne samo 
za izgradnjo kabelskega krajevnega omrežja, ampak tudi za 
izgradnjo tf centrale in drugih naprav, za rok daljši od 2 let. 

3. vprašanje: Z odgovorom na našo pripombo oz. .dopolnilno 
delegatsko vprašanje, ki smo ga postavili glede določanja višine 
prispevka, ki ga plačajo sedaj telefonski naročniki, ki se priključu- 
jejo pod splošnimi pogoji in glede potrebe po večjem solidarnost- 
nem razdeljevanju teh sredstev v slovenskem prostoru pa nismo 
in ne moremo biti zadovoljni, ker je odgovor zelo deklarativen in 
površen. Z delegatskim vprašanjem pa smo želeli zbuditi tisti 
interes, ki ga terjajo potrebe po hitrejšem in enotnejšem razvoju 
v tej naši mali Sloveniji. Pa tudi z dobro voljo smo računali. 

Odgovor: S 1. 1. 1988 se je začel uporabljati SaS o spremembah 
in dopolnitvah SaS o temeljih plana razvoja ptt prometa Slovenije 
za obdobje 1986-1990 (Ur. I. SRS št. 16/88). 

Višina prispevka, ki ga plačajo tf naročniki, kadar se vključujejo 
na ptt omrežje pod splošnimi pogoji, se kot znesek od vrednosti 
izgradnje novega tf priključka določa 3-mesečno tako, da se 
znesek iz začetka tekočega leta revalorizira na vsako 3-mesečje 
z enotnim koeficientom na podlagi indeksa cen proizvajalcev 
industrijskih proizvodov od začetka leta, do konca obračunskega 
obdobja. Na ta način je dosežena ustrezna revalorizacija te višine 
oziroma zneska. 

Strokovne službe bodo ob pripravi planskih dokumentov za 
naslednje obdobje proučile možnost drugačnega načina revalori- 
zacije omenjene višine oz. zneska, kakor tudi vprašanje za zago- 
tavljanje skladnejšega razvoja ptt prometa Slovenije. 

Predložene pobude in predloge je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije proučil in pripravil 
naslednja stališča do omenjenih pobud oziroma 
predlogov. 

Ad 1.) 
Področje investitorstva in gradnje objektov je urejeno v zakonu 

o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86), deloma pa 
tudi v zakonu o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88), kadar se 
nanaša na ptt objekte in naprave. 

Investicije v ptt so: gradnja ptt stavb, telefonskih in telegrafskih 
central, VF prenosnih sistemov, telegrafskih prenosnih sistemov, 
krajevnih in medkrajevnih kablov z napravami in RR zveze. Investi- 
cije se izvajajo kot gradnja novih ptt zmogljivosti in razširitev že 
obstoječih zmogljivosti. 

Zakon o graditvi objektov ne določa, da krajevna skupnost ne 
more biti investitor gradnje krajevnega telefonskega omrežja. 
Zato menimo, da ni treba proučevati ali pa začeti postopka za 
spremembo omenjenega zakona. 
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Načrtovanje razvoja, gradnjo in vzdrževanje sistema zvez ptt 
natančneje ureja zvezni zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, 
41/88). Ta zakon določa, da je sistem zvez jugoslovanskih pošt, 
telegrafov in telefonov (JPTT) temeljni sistem zvez v Jugoslaviji, 
ter nalaga družbenopolitičnim skupnostim, da skrbijo za razvoj in 
graditev sistema zvez JPTT v skladu s splošnimi potrebami družbe 
ter s potrebami varnosti države in tehnološke enotnosti. 

Zakon o sistemih zvez zavezuje ptt organizacije v 39. členu, da 
morajo s svojimi razvojnimi načrti zagotoviti usklajen razvoj kra- 
jevnih, medkrajevnih in mednarodnih ptt zmogljivosti oziroma 
pravilen in nemoten ptt promet. Zato zakon zavezuje ptt organiza- 
cije, da morajo načrtovati in graditi sistem zvez ptt v skladu 
s skupnim načrtom razvoja ptt prometa Jugoslavije ter tehničnimi 
predpisi in pogoji. Kljub temu pa zakon dopušča v 38. členu, da 
»PTT organizacije lahko v skladu z generalnim načrtom ptt 
omrežja in tehničnimi pogoji, določenimi v splošnih aktih Skup- 
nosti JPTT, na zahtevo zainteresiranih družbenopolitičnih skup- 
nosti, temeljnih in drugih organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbe- 
nopolitičnih organizacij, družbenih organizacij, društev in obča- 
nov ogradijo ptt objekte, postroje ali naprave, ki niso predvideni 
v srednjeročnem razvojnem načrtu ptt organizacije, ali preme- 
stijo oziroma rekonstruirajo obstoječe ptt objekte, postroje ali 
naprave. 

Družbenopolitične skupnosti, organizacije oziroma posamez- 
niki, na zahtevo katerih se izvajajo dela iz prvega odstavka tega 
člana, plačajo stroške za njihovo izvajanje in nadomestijo ptt 
organizaciji povečanje poslovnih stroškov, ki je nastalo z gradi- 
tvijo, rekonstrukcijo oziroma premestitvijo ptt objektov, postrojev 
aii naprav. 

Medsebojne pravice in obveznosti družbenopolitične skupno- 
sti, organizacije oziroma posameznika iz prvega in drugega 
odstavka tega člena in ptt organizacije se uredijo s pogodbo.« 

Zakon torej nedvoumno dopušča, da se pod določenimi pogoji 
lahko gradijo tudi tisti ptt objekti, postroji ali naprave, ki niso 
opredfeljeni s srednjeročnim planom razvoja ptt organizacije. 
Hkrati pa tudi jasno določa, da te objekte, postroje in naprave 
gradijo ptt organizacije na zahtevo zainteresiranih, med njimi tudi 
krajevnih skupnosti. Stroški za opravljanje takih del gredo 
v breme tistih, ki zahtevajo ta dela, medsebojna razmerja s stran- 
kami pa se uredijo s pogodnbo. 

Zakonska dikcija 38. člena o sistemih zvez, ki pa je bila tudi 
v prejšnjem zakonu o temeljih sistema zvez (Uradni list SFRJ, št. 
24/73, 29/77, 36/77 in 52/83), torej določa, da krajevne skupnosti 
ne morejo biti investitorji gradnje krajevnega telefonskega 
omrežja. Po našem mnenju je krajevnim skupnostim mogoče 
zagotoviti pravico do investitorstva krajevnih telefonskih omrežij. 
V tem primeru mora krajevna skupnost tako kot vsak drug investi- 
tor izpolnjevati vse pogoje, kot jih zahteva zakon o graditvi objek- 
tov, ki zlasti v 18. členu navaja obveznosti investitorja. V skladu 
s 35. členom zveznega zakona pa si mora krajevna skupnost kot 
investitor krajevnega telefonskega omrežja priskrbeti potrdilo, da 
investicijsko-tehnično dokumentacija za njegovo graditev, rekon- 
strukcijo ali razširitev zagotavlja tehnično tehnološko enotnost ptt 
sistema zvez v skladu s planskimi dokumenti, tehničnimi predpisi 
in pogoji. 

Zato bomo dali Zveznemu sekretariatu za promet in zveze 
pobudo za ustrezno spremembo 38. člena zakona o sistemih zvez 
tako, da bi bila tudi krajevnim skupnostim omogočena pravica do 
investitorstva. 

Ad 2.) 
V lanskem letu so nekatere skupščine območnih SIS za PTT 

promet dale SIS za PTT promet Slovenije pobudo za spremembo 
pravilnika o določanju vrstnega reda telefonskih priključkov 
(Modre PTT novice, št. 3/84, sprejet na delavskem svetu ZOPTT 
Slovenije na sejah 6. 10. in 22.12. 1983 s soglasjem RK za promet 
in zveze z dne 26. 12. 1983) glede podaljšanja 2-letnega roka, 
v katerem ima krajevna skupnost ali drug financer pravico dajati 
soglasje za vključevanje novih telefonskih naročnikov. Ker SIS za 
PTT promet Slovenije ni pristojna za sprejemanje navedenega 
pravilnika niti za dajanje soglasja k njemu, je pobudo odstopila 
ZOPTT Slovenije. V ZOPTT Slovenije je bilo ob obravnavi pobud in 
stališč ptt podjetij ocenjeno, da ni v nasprotju z določbo zadnjega 
odstavka 3. člena navedenega pravilnika, če se ptt podjetje dogo- 
vori s krajevno skupnostjo za rok, daljši od dveh let, glede na 
vložena sredstva uporabnikov ne samo za gradnjo kabelskega 
krajevnega omrežja, ampak tudi za gradnjo telefonske centrale in 
drugih naprav. Stem so bila seznanjena vsa ptt podjetja, SIS za 
PTT promet Slovenije in območne SIS za PTT promet. 

Na podlagi navedenega mnenja In ob upoštevanju predvsem 
višine združenih sredstev uporabnikov ptt storitev se lahko kra- 
jevna skupnost oziroma drug financer gradnje krajevnega telefon- 
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skega omrežja dogovori s ptt podjetjem o daljšem roku, kot ga 
določa pravilnik za dajanje soglasij za vključevanje novih telefon- 
skih naročnikov. 

Ne glede na to da je bilo s tem smiselno že razčiščeno vpraša- 
nje, na katero opozarja pobuda oziroma predlog skupine delega- 
tov iz občine Gornja Fiadgona, je RK za promet in zveze dal 
Združenim PTT organizacijam Slovenije pobudo za ustrezno spre- 
membo določb pravilnika o določanju vrstnega reda telefonskih 
priključkov tako, da bo pobuda oziroma predlog skupine delega- 
tov iz občine Gornja Radgona tudi formalnopravno upoštevan 
z vključitvijo konkretne rešitve v omenjenem pravilniku. 

Ad. 3. 
Vsak nov telefonski naročnik v SR Sloveniji mora pred vključi- 

tvijo telefonskega priključka v omrežje prispevati delež od vredno- 
sti zgrajenega novega telefonskega priključka za zagotovitev 
hitrejšega razvoja krajevnega telefonskega omrežja. K temu ga 
obvezuje določba 8. člena SaS o spremembah in dopolnitvah SaS 
o temeljih plana razvoja ptt prometa Slovenije za obdobje 1986- 
1990 (Uradni list SRS, št. 16/88), ki so ga sprejeli uporabniki in 
izvajalci ptt storitev v SIS za PTT promet Slovenije. Ta delež, ki je 
enoten za območje SR Slovenije, se določa trimesečno in sedaj 
znaša 4.242.600 din. Predlog zadnje spremembe navedenega 
samoupravnega sporazuma pa določa, da se bo višina deleža 
določala mesečno. To je tudi minimalni delež, ki ga zagotovi vsak 
nov telefonski naročnik, če so izpolnjeni tehnični pogoji za vklju- 
čitev naročniškega telefona v ptt omrežje. 

Ob sklenitvi naročniškega razmerja plača vsak telefonski naroč- 
nik še ceno vzpostavitve glavnega naročniškega telefona, ki se 
oblikuje iz cene za priključitev glavnega telefona in cene za 
gradnjo telefonskega voda. Glede na oddaljenost naročniškega 
telefona od telefonske centrale, na katero je priključen, je ta cena 
lahko različna. 

Gradnja krajevnih telefonskih omrežij, ki ni predvidena s sred- 
njeročnim planom razvoja ptt organizacije, poteka na podlagi 
posebnih pogodb s krajani, ki združujejo sredstva za dejanske 
stroške gradnje, ki pa so lahko seveda precejšnja. Zato občani 
v tem primeru ne prispevajo omenjenega deleža od vrednosti 
gradnje novega telefonskega priključka za zagotovitev hitrejšega 
razvoja krajevnega telefonskega omrežja. 

Iz navedenega je razvidno, da so dejansko lahko res velike 
razlike v ceni posameznih telefonskih priključkov, ki so pogojene 
z okoliščinami, kot so: gradnja objektov, ki niso načrtovani za 
posamezno srednjeročno obdobje, gradnja primarnega in sekun- 
darnega telefonskega omrežja, oddaljenost od telefonske cen- 
trale itd. Zato smo zbrali nekatere podatke, ki naj bi ponazorili, 
kolikšne so te razlike. Cene se nanašajo na 1. 9. 1989. 

Tako morajo občani za pridobitev telefonskega priključka 
v okoljih, kjer financirajo gradnjo telefonskega omrežja krajevne 
skupnosti, prispevati npr.: 

v KS Medvode občine Ljubljana Šiška 31,823.000 din ter s tem 
sofinancirajo 40% cene končne telefonske centrale in prenosnega 
sistema ter 50% cene krajevnega telefonskega omrežja; za priklju- 
čitev glavnega naročniškega telefona pa plačajo ptt podjetju 
1.400.000 dinarjev; 

v KS Koroška vrata v Mariboru za gradnjo krajevnega telefon- 
skega omrežja znesek 10,000.000 din, ki se mesečno revolarizira, 
ter ceno za priključitev glavnega naročniškega telefona 1,400.000 
dinarjev; 

v KS Gederovci na območju Podjetja za PTT promet Murska 
Sobota 64,339.200 din ter s tem financirajo gradnjo končne tele- 
fonske centrale, prenosnega sistema in krajevnega telefonskega 
omrežja ter znesek 1,400.000 din kot ceno za priključitev glavnega 
naročniškega telefona. 

Kot primer cene telefonskega priključka za občana v okoljih, 
kjer je krajevno telefonsko omrežje že zgrajeno, smo vzeli 
območje' Podjetja za PTT promet Ljubljana, kjer je prispevek 
oziroma delež občana, ki ga plača SIS za PTT promet za zagotovi- 
tev hitrejšega razvoja krajevnih telefonskih omrežij, 4,242.600 din, 
povprečna cena vzpostavitve glavnega naročniškega telefona pa 
je 5.324.700 dinarjev. 

Kot primer cene telefonskega priključka za občana v mestnih 
stanovanjskih naseljih, ki se še gradijo, navajamo stanovanjsko 
sosesko Zupančičeva jama, Kare 2 v Ljubljani, kjer gradi ZIL poleg 
drugih komunalnih omrežij tudi telefonsko omrežje, za kar investi- 
torji gradnje stanovanjskih in drugih objektov plačajo 28.530 din 
pri vsakem m2 zemljišča, občan pa 18.500 din za vsak m2 stano- 
vanjske površine. Drugi stroški občana za pridobitev telefonskega 
priključka so 4.242.600 din za SIS PTT prometa ter 5.324.700 
dinarjev za vzpostavitev glavnega naročniškega telefona. 

Razlika med ceno telefonskega priključka za občana v okoljih, 
kjer se preko krajevne skupnosti financira gradnja telefonskega 
omrežja, ter ceno za občana v mestnih stanovanjskih naseljih je 
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res precejšnja, vendar pa je tudi ekonomsko pogojena, saj je cena 
gradnje komunaine infrastrukture v strnjenih naseljih na stano- 
vanjsko enoto nižja kot pa v neurbanih okoljih. 

Če bi hoteli vsaj nekoliko zmanjšati stroškovna nesorazmerja 
pri pridobitvi telefonskega priključka, bi kazalo po našem mnenju 
bistveno povečati znesek deleža od vrednosti zgrajenega novega 
telefonskega priključka za zagotovitev hitrejšega razvoja krajev- 
nega telefonskega omrežja. Tako zbrana sredstva je treba name- 
niti za sofinanciranje gradnje krajevnih telefonskih omrežij, ki jih 
sicer financirajo občani sami, kar bi zmanjšalo njihovo finančno 
obremenitev. Zato bomo predlagali SIS za PTT promet Slovenije 
in Združenim PTT organizacijam Slovenije, da se v okviru SIS za 
PTT promet Slovenije uporabniki in izvajalci dogovorijo za 
ustrezno spremembo 8. člena SaS o spremembah in dopolnitvah 
SaS o temeljih plana razvoja ptt prometa Slovenije za obdobje 
1986-1990 in povečanje deleža od vrednosti novega telefonskega 
priključka. 

Ad 4.) 
Pri obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o računovodstvu s predlogom zakona je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oblikoval amandma na pod- 
lagi katerega naj bi zakon o računovodstvu smiselno dopolnili 
glede razvojne premije tako, da ta sredstva ne bi bila vključena 
v davčno osnovo in da bi jih lahko tekoče uporabili za investicije. 
Vsebinsko enak amandma je na pobudo ZOPTT Slovenije poslala 
pristojnim zveznim organom tudi Skupnost JPTT. Vendar pa ome- 
njena amandmaja nista bila sprejeta. Zato je bilo v naši republiki 
dogovorjeno, da se sredstva namenskega dela cene telefonskega 
impulza za razvoj ne delijo in se še naprej uporabljajo za razvoj ptt 
prometa. RK za promet in zveze ter RS za finance pa bosta do 
konca leta poiskala trajno rešitev omenjenega problema. 

Pobude in predlogi skupine delegatov iz občine Gornja Rad- 
gona znova dokazujejo, da se problemi, ki tarejo uporabnike ptt 
storitev prepočasi razrešujejo v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti za ptt promet in se obravnava teh problemov prenaša 
v Skupščino SR Slovenije. 

Pobude delegatov, ki se nanašajo na področje ptt prometa 
praviloma opozarjajo na monopolno obnašanje ptt organizacij in 
terjajo posredovanje ter ukrepanje pristojnega republiškega 
upravnega organa, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ozi- 
roma Skupščine SR Slovenije. 

Ob pripravi odgovorov na delegatske pobude in predloge 
v Izvršnem svetu vedno znova ugotavljamo, da so SIS materialne 
proizvodnje postale samostojne, neodvisne druga od druge, da je 

sistem interesnega in poslovnega organiziranja v teh dejavnostih 
izjemno zapleten, nepregleden in težko obvladljiv. To velja tudi za 
SIS PTT prometa Slovenije in za ptt dejavnost v naši republiki. Ob 
takih pobudah delegatov se kaže tudi vsa razdrobljenost odloča- 
nja, pristojnosti in odgovornosti glede poglavitnih vprašanj delo- 
vanja in razvoja ptt prometa v naši republiki. Nekaj pristojnosti 
imajo ptt organizacije, nekaj SIS ptt prometa, nekaj pa pristojni 
upravni organ oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki pa 
sta v očeh javnosti in uporabnikov ptt storitev odgovorna za stanje 
na tem področju. 

Amandmaji k Ustavi SR Slovenije in Ustavni zakon dajeta Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije bistveno večje možnosti za 
spremembo stanja in korenit poseg v ptt dejavnost. Zato se Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zavzema za ukinitev obveznosti usta- 
novitve SIS PTT prometa Slovenije. Naloge te skupnosti, zlasti 
tiste, ki se nanašajo na odločanje o temeljnih pogojih gospodarje- 
nja, opravljanja ptt storitev in načrtovanja razvoja na ravni repu- 
blike pa je potrebno prenesti na Skupščino SR Slovenije in Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije oziroma pristojni upravni organ 
v republiki. Monopolni položaj ptt sistema, ki se kaže tako pri 
opravljanju dejavnosti kot pri gradnji in načrtovanju razvoja infra- 
strukture je mogoče obvladovati samo tako, da ptt sistem dobi 
status javnega podjetja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se 
zaveda, da je ptt sistem velik tehnično tehnološki sistem, čigar 
delovanje in razvoj je pomemben na območju republike in države. 
Njegov pomen se bo s postopno transformacijo naše družbe 
v informacijsko družbo samo še povečal. Zato se bo Izvršni svet 
zavzemal, da v naši republiki oblikujemo takšno javno podjetje za 
ptt promet, s katerim bo zagotovljena večja učinkovitost in enot- 
nost ptt sistema. Seveda pa to nikakor ne pomeni koncentracije in 
centralizacije odločanja o vseh vprašanjih razvoja in delovanja ptt 
prometa na ravni republike. Potrebno je upoštevati regionalni 
princip organiziranosti ptt sistema ter organizirati regijske 
Poslovne enote z določenimi pravicami in obveznostmi v pravnem 
prometu ter posebnim obračunom rezultatov poslovanja. Na tak 
način bomo zagotovili precejšnjo mero samostojnosti pa tudi 
odgovornosti regijskih ptt poslovnih enot ter občanov in gospo- 
darstva posamezne regije pri načrtovanju razvoja, izgradnji in 
financiranju ptt objektov regionalnega pomena. Pri tem izhajamo 
iz našega globokega prepričanja, da je potrebno in nujno tudi 
v okviru nove organiziranosti ptt sistema zagotoviti velik vpliv 
občanov in gospodarstva posamezne regije, občine in krajevne 
skupnosti, da lahko z lastno prizadevnostjo pa tudi s finančnimi 
sredstvi zagotovijo in vplivajo na takšen razvoj ptt sistema, kot ga 
potrebujejo. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
- Tradicionalna oziroma alternativna 
medicina 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
Marjan Lenarčič je postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

»Katere mednarodne konvencije ali pakte je sprejela Svetovna 
zdravstvena organizacija o tradicionalni oziroma alternativni 
medicini. Ali je le-te sprejela in podpisala SFRJ ter jih vnesla 
v ustrezne predpise in če jih še ni, ali so sproženi ustrezni 
postopki za njihovo integracijo v našo zakonodajo oziroma za 
spremembo in dopolnitev ustreznih predpisov. 

Kako v praksi tretirajo tradicionalno oziroma alternativno medi- 
cino v razvitih deželah, na primer v državah Evropske gospodar- 
ske skupnosti in kako v SFRJ oziroma v SR Sloveniji. 

Kakšna stališča so bila sprejeta o tradicionalni oziroma altern- 
tivni medicini na Zboru Slovenskega zdravniškega društva maja 
1989. leta na Otočcu pri Novem mestu.« 

V zvezi z delegatskim vprašanjem je Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije posredoval naslednji odgovor: 

Zvezni sekretariat za zunanje zadeve in Služba za mednarodno- 
pravne zadeve nimata podatkov o tem, katere mednarodne spora- 
zume je sprejeja Svetovna zdravstvena organizacija s področja 
tradicionalne oziroma alternativne medicine. Svetovna zdrav- 
stvena organizacija pa je na svoji 40. skupščini maja 1987 sprejela 
resolucijo, ki se nanaša na tradicionalno medicino (resolucija 
WHO 40.33). V tej resoluciji ugotavlja Svetovna zdravstvena orga- 
nizacija, da se je v zadnjih letih v državah članicah te organizacije 
močno povečal interes za uvajanje postopka tradicionalne medi- 
cine v svoje nacionalne zdravstvene sisteme. Skupščina Svetovne 

zdravstvene organizacije je tako dala pobudo za vključevanje te 
dejavnosti v uradno medicino in predlagala, naj se začeti proces 
osvajanja teh postopkov nadaljuje. 

Julija 1988 je bil v Pjongjangu v Demokratični ljudski republiki 
Koreji seminar o tradicionalni medicini za strokovnjake iz neuvrš- 
čenih držav. Srečanje je bilo organizirano na pobudo udeležencev 
konference neuvršečnih v Harareju marca 1987 in sestanka mini- 
strov neuvrščenih držav v Ženevi maja 1987. Na srečanju v Koreji 
so razpravljali o sedanjem stanju in možnostih sodelovanja na 
področju tradicionalne medicine med neuvrščenimi državami in 
deželami v razvoju ter proučili možnost za ustanovitev centrov za 
izmenjavo informacij in tehnologoje na področju tradicionalne 
medicine. Poudarili so, da je tradicionalna medicina neprecenljiva 
dediščina, ki se je oblikovala skozi dolgo zgodovino, danes pa 
lahko veliko prispeva k razvoju nacionalnih zdravstvenih služb. 
Prednost tradicionalne medicine v deželah v razvoju je v tem, da 
jo ljudje zlahka sprejmejo in da je poceni. Pravilna uporaba 
tradicionalne medicine v deželah v razvoju lahko veliko pripomore 
pri doseganju cilja »Zdravje za vse do leta 2000«. Na seminarju so 
predlagali, da naj dežele v razvoju tradicionalno medicino vklju- 
čijo v nacionalne zdravstvene sisteme. Treba je odpraviti pred- 
sodke o tradicionalni medicini in jo legalizirali. 

Opozarjamo pa, da gradivo Svetovne zdravstvene organizacije 
ne govori o alternativni medicini, pač pa o tradicionalni medicini. 
Postopke, ki jih uporablja tradicionalna medicina in se izkažejo za 
uspešne, ter prestanejo vse predpisane preizkuse, je možno uvr- 
stiti med zdravstvene storitve. V zadnjem času lahko ugotovimo, 
da velja to npr. za akupunkturo, ki je lahko zelo uspešna metoda 
pri zmanjševanju bolečine, seveda če jo pravilno izvaja ustrezno 
educirani zdravnik. Nepreverjenih metod zdravljenja, pa naj bodo 
to tradicionalne ali alternativne, tudi zdravnik ne sme uporabljati. 
V teh primerih gre za prepovedan poskus na človeku. 
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Ni nam poznano, kako se uveljavljajo priporočila Svetovne 
zdravstvene organizacije glede tradicionalne medicine v predpi- 
sih razvitih dežel Evropske gospodarske skupnosti. 

V Jugoslaviji deluje pri Zveznem zavodu za zdravstveno in 
socialno varstvo komisija za tradicionalno medicino, ki si priza- 
deva dobiti vpogled o stanju na tem področju pri nas. Glavne 
aktivnosti dela te komisije potekajo sedaj v smeri, da bi uvedli 
v študij medicine tudi predmet tradicionalna medicina. Komisija je 
dala pobudo Zveznemu sekretariatu za delo, zdravstvo, vprašanja 
borcev in socialno politiko za urejanje tega področja v zakonih 
o zdravstvenem varstvu v republikah in avtonomnih pokrajinah ter 
pobudo za ustanovitev centra za tradicionalno medicino v Jugo- 
slaviji. 

Meseca maja letos je bilo 126. redno srečanje slovenskih zdrav- 
nikov na Otočcu pri Novem mestu, kjer je bila obravnavana stro- 
kovna tema pod naslovom »Alternativna medicina ni medicina« 
(vsi prispevki s tega srečanja so objavljeni v glasilu Slovenskega 
zdravniškega društva »Zdravstvenem vestniku«, št. 4, april 1989). 
Na tem srečanju so bili sprejeti v zvezi s problematiko alternativne 
medicine naslednji predlogi sklepov: 

»Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ nam nalaga pravico 
in dolžnost, da preprečujemo vse oblike mazaštva, a dolžni smo 
tudi preprečevati, da bi zdravniki izvajali nepreverjene ali celo 
napačne metode pri zdravjenju svojih pacientov. Na osnovi teh 
dolžnosti in pravic dajemo naslednje pobude in priporočila: 

1. Naslednji kongres slovenskih zdravnikov naj sprejme stališča, 
ki bodo podrobno opredeljevala, kakšni ukrepi so potrebni in 
nujni pri zdravnikih, ki ne upoštevajo etičnih določil o uporabi 
nepreverjenih metod v zdravljenju. 

Pričakujemo, da bodo v času do kongresa posamezne sekcije 
slovenskega zdravniškega društva razpravljale o morebitnih 
dejavnostih tistih njihovih članov, ki po mnenju posamezne sek- 
cije ne ravnajo vselej v skladu s strokovnimi in etičnimi določili in 
v primeru, da ugotovijo kršitve teh določil, tudi ustrezno ukrepale. 

2. Priporočamo, da zdravstvene organizacije in vzgojno-zdrav- 
stvene ustanove preverjajo, ali se pri njih izvajajo kakršnekoli 
dvomljive in nepreverjene terapevtske ali diagnostične metode ter 
izdelajo ustrezne strokovne smernice, če ugotovijo kakršnekoli 
dvomljivosti. 

3. Opozarjamo, da je izvajanje raznih metod, ki jim izvajalci 
pripisujejo zdravilni učinek in slepijo ljudi, da tak učinek imajo, 
v nasprotju z veljavnimi predpisi o zdravljenju in zdravstvu. Pre- 
prečevanje tega dogajanja zato ne more biti dolžnost slovenskega 
zdravniškega društva, temveč tistih družbenih struktur, ki so 
odgovorne za ustrezno izvajanje predpisov in zakonov. 

4. Spoštujemo in podpiramo pravice novinarjev, da obveščajo 
ljudi o vsem, kar se v družbi dogaja. Ne moremo pa soglašati 
z nobeno obliko novinarskih prispevkov, ki propagirajo ali zdra- 
vila ali zdravnike ali razne zvarke z domnevno zdravilnim učinkom 
ali razne metode, ki se jim neupravičeno pripisuje zdravilni uči- 
nek. Upravičeno pričakujemo, da je za novinarja enako obvezujoč 
novinarski kodeks kot je za zdravstvene delavce obvezujoč 
kodeks zdravstvenih delavcev.« 

V odgovoru na delegatsko vprašanje vam sporočamo, da zakon 
o zdravstvenem varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80, 45/82 in 42/85) določa 
v 102. členu: 

»Zdravstvena organizacija in delavci, ki opravljajo zdravstvene 
storitve, izvajajo zdravstveno varstvo po načelih sodobne medi- 
cinske in drugih znanosti, po preizkušeni medicinski doktrini ter 
po načelih enotnosti medicine s preventivnega, kurativnega in 
socialno-medicinskega vidika, ob upoštevanju etičnih meril samo- 
upravne socialistične družbe ter po načelih kodeksa etike zdrav- 
stvenih delavcev« 

Univerzitetne klinike in instituti pa so po zakonu zadolženi, da 
z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami obli- 
kujejo strokovno medicinsko doktrino kot obvezno strokovno 
podlago za opravljanje zdravstvenih storitev (78. člen). 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je na 
podlagi zakona imenoval republiško medicinsko-etično komisijo, 
katere naloge so opredeljene v 110. členu zakona o zdravstvenem 
varstvu. Komisija daje dovoljenja za preizkušanje in uveljavl|anje 
novih metod preprečevanja, odkrivanja, diagnostike, zdravljenja 
in medicinske rehabilitacije bolezni in poškodb. 

Sedaj veljavni zakon o zdravstvenem varstvu prepoveduje 
opravljanje zdravstvenih storitev z osebnim delom samostojno kot 
poklic. Glede na navedeno zakon natančno predpisuje postopek 
za uveljavljanje novih medicinskih doktrin delavcem v zdravstve- 
nih organizacijah, ne pa z osebnim delom samostojno kot poklic. 

V obrazložitvi delegatskega vprašanja je navedena še druga 
problematika (tov. Alojza Perkona), s katero je Republiški komite 
za zdravstveno in socialno varstvo že seznanjen in jo rešuje. To 
ureja Zakon o dajanju zdravil v promet (Ur. I. SFRJ, št. 43/86), ki 
opredeljuje pomožna zdravilna sredstva, in sicer so to izdelki in 

substance rastlinskega, živalskega, mineralnega in sintetičnega 
izvora, ki pomagajo učinku zdravil ali drugih terapevtskih postop- 
kov ali ga omogočajo in sredstva blagega učinka, ki so lahko 
koristna pri določenem stanju bolezni ali v določeni življenjski 
dobi. 

Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno politiko je na 
podlagi zakona izdal pravilnik o posebnih pogojih za promet 
pomožnih zdravilnih sredstev (Ur I SFRJ, št. 73/87). Republiški 
komite za zdravstveno in socialno varstvo je po zakonu zadolžen, 
da ugotavlja izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje 
prometa pomožnih zdravilnih sredstev. Dovoljenje za promet 
pomožnega zdravilnega sredstva pa daje pristojni zvezni upravni 
organ na podlagi mnenja komisije za zdravila, ki je ustanovljena 
na podlagi zakona o dajanju zdravil v promet. Tov Alojz Perkon, 
daje v promet »zdravilni napitek« v nasprotju z navedenimi pred- 
pisi. Zakon tudi določa, da stori prekršek delovni človek, ki samo- 
stojno z osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov izdeluje ali 
prodaja pomožna sredstva. 

- SFRJ ni sprejela konvencije, ki 
preprečuje mučenje ljudi v zaporih 

Marjan Lenarčič, delegat družbeno političnega zbora v skladu 
z 43. členom poslovnika Skupščine SRS, prosi za pisni odgovor, 
katerih mednarodnih konvencij ali paktov s področja varovanja 
človekovih pravic in svoboščin, SFRJ ni sprejela in podpisala ter 
čemu jih ni akceptirala, še zlasti zakaj ni sprejela in podpisala 
konvencije, ki prepoveduje mučenje ljudi v zaporih. 

Vprašanje je bilo sproženo v ZZB NOV Slovenije, ob obravnavi 
odprtih vprašanj v zvezi s spremembami in dopolnitvami Ustave 
SR Slovenije (točka 3 - dopolnitev ustavnih odločb o pravicah in 
svoboščinah človeka in občana). 

Izvršni svet Skupščine SRS je posredoval naslednji odgovor: 
Razvoj in varstvo človekovih pravic in svoboščin na mednarod- 

nem področju sta pomemben dejavnik zunaniepolitične aktivnosti 
Jugoslavije. Od nastanka Združenih narodov Jugoslavija aktivno 
sodeluje pri izpopolnjevanju mednarodnega sistema na področju 
človekovih pravic kot sestavnega in komplementarnega dela 
sodobnega demokratičnega sveta. 

V sistemu Združenih narodov so bile sprejete mnoge medna- 
rodne konvencije o človekovih pravicah: 34 večstranskih medna- 
rodnih pogodb (22 pod okriljem Generalne skupščine Združenih 
narodov, 9 konvencij Mednarodne organizacije dela in 3 konven- 
cije UNESCO) ter številne deklaracije, ki jih je v glavnem sprejela 
Generalna skupščina Združenih narodov, med katerimi je najpo- 
membnejša splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948. 

S pregledom dokumentov, s katerimi razpolagata arhiv Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve in Služba za mednarodno- 
pravne zadeve, imamo podatek, da je bilo na podlagi resolucij ali 
sklepov Generalne skupščine Združenih narodov sprejetih 22 
konvencij o človekovih pravicah: mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah; mednarodni pakt o državljanskih 
in političnih pravicah ter fakultativni protokol k temu paktu in 19 
konvencij oz. protokolov, ki se nanašajo na naslednja vprašanja: 
suženjstvo in izkoriščanje (5); diskriminacijo in apartheid (4); 
pravice in status žensk (3); apatride (2); begunce (2); genocid, 
vojne zločine in mučenje (seznam konvencij - priloga I). 

Od 22 mednarodnih sporazumov jih je SFR Jugoslavija ratifici- 
rala 18: 

A. dva mednarodna sporazuma (Mednarodna konvencija proti 
apartheidu v športu in Mednarodna konvencija proti mučenju in 
drugim surovim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali postop- 
kom) sta bila podpisana šele 18. 4.1988 in sta v postopku ratifika- 
cije: 

B. Jugoslavija dozdaj ni podpisala fakultativnega protokola 
k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, 
konvencije o zmanjšanju števila apatridov. 

Jugoslavija je aktivna v vseh najpomembnejših telesih Združe- 
nih narodov, ki se ukvarjajo s problematiko izpopolnjevanja in 
varstva človekovih pravic. Naša država je članica: 

- Komisije Združenih narodov za človekove pravice 
- Podkomisije za preprečevanje diskriminacije in varstva 

manjšin ter nadzornih strokovnih teles po mednarodnih konvenci- 
jah Združenih narodov, ki jih je naša država ratificirala: 

- Komiteja za človekove pravice (na podlagi pogodb o civilnih 
in političnih pravicah) /_ 

- Komiteja za odpravo rasne diskriminacije (na podlagi upo- 
rabe konvencije o prepovedi rasne diskriminacije) in 

- Komiteja za odpravo diskriminacije žensk (na podlagi kon- 
vencije z enakim naslovom). 

Nismo člani Komiteja za ekonomske in socialne pravice na 
podlagi pogodb o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 

18 poročevalec 
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Predstavniki in strokovnjaki iz naše države delujejo tudi 
v posebnih telesih, ki se ukvarjajo s posameznimi oblikami člove- 
kovih pravic, kot so: 
— Komite za raziskovanje izraelske prakse na okupiranih arabskih 
območjih, 
— Odbor sklada zoper mučenje, 
— Skupina za pogrešane osebe, 
— Delovna skupina za izdelavo deklaracije o pravicah manjšin, 
— Posebna skupina strokovnjakov za jug Afrike. 

Jugoslavija je zelo aktivna tudi v specializiranih agencijah in 
telesih Združenih narodov, ki se prav tako ukvarjajo z določenimi 
vidiki človekovih pravic (MOD, UNESCO, UNICEF). Od 12 konven- 
cij Mednarodne organizacije dela in UNESCA, ki se tudi nanašajo 
na človekove pravice, smo jih ratificirali 10 (priloga 2). 

Na podlagi sprejetih dogovorjenih obveznosti redno pošiljamo 
pristojnim telesom (komitejem) poročila o izvajanju ratificiranih 
instrumentov. 
Zvezni izvršni svet je na svoji 341. seji 15. decembra 1988 zadolžil 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, da se proučita potreba in 
interes za pristop Jugoslavije kot nečlanice, h konvencijam, ki jih 
je sprejel Svet Evrope. Glede odprtosti za pristop ločimo tri 
kategorije. Take, ki so odprte za pristop le državam članicam 
Sveta Evrope (to je vseh 9 konvencij s področja človekovih pravic 
— priloga 3), take, ki kvalificirajo pogoje za pristop, in tiste, ki so 
odprte za pristop vsem državam članicam mednarodne skupnosti. 
Določena načela konvencij s področja človekovih pravic, ki jih je 
sprejel Svet Evrope si Jugoslavija prizadeva vključevati v svojo 
notranjo zakonodajo, kot splošno priznana načela evropske civili- 
zacije. 

PRILOGA: 1 

1. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pra- 
vicah 

2. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
3. Fakultativni protokol k mednarodnemu paktu o državljanskih 

in političnih pravicah* 
4. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskrimi- 

nacije 
5. Mednarodna konvencija o zatiranju in kaznovanju zločina 

apartheida 
6. Mednarodna konvencija proti apartheidu v športu* 
7. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije do žensk 
8. Konvencija o preventivi in kaznovanju zločina genocida 
9. Konvencija o neuporabi statutarnih limit za vojaške zločine in 

zločine proti humanosti 
10. Konvencija o suženjstvu iz leta 1926 
11. 1953 — protokol, ki dopolnjuje konvencijo iz leta 1926 
12. Konvencija o suženjstvu iz leta 1926 — dopolnjena 
13. Dopolnilna konvencija o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji 

in prakse, podobne suženjstvu 
14. Konvencija o zatiranju trgovine s človeškimi bitji in izkorišča- 

nja prostitucije drugih 
15. Konvencija proti mučenju in drugim surovim, nečloveškim ali 

poniževalnim kaznim ali postopkom* 
16. Konvencija o nacionalnosti poročenih žensk 
17. Konvencija o zmanjšanju števila apatridov* 
18. Konvencija o pravnem položaju oseb brez državljanstva 
19. Konvencija o statusu beguncev 
20. Protokol o statusu beguncev 
21. Konvencija o političnih pravicah žensk 
22. Konvencija o dovoljenju za sklenitev zakonske zveze, mini- 

mumu let za zakonsko zvezo in registraciji zakonske zveze 
* SFRJ nI članica 

PRILOGA: 2 

KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
DELA S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

- Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju 
- Konvencija o enakem nagrajevanju 
- Konvencija o prisilnem delu 
- Konvencija o odpravi prisilnega dela* 
- Konvencija o delovnih razmerjih (v javnih službah*) 
- Svoboda združevanja in varstvo pravice organiziranja 
- Pravica do organiziranja in kolektivnega pogajanja 
- Konvencija o delavskih predstavnikih 
- Konvencija o politiki zaposlovanja 

KONVENCIJE UNESCO NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
- Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju 
- Protokol h Konvenciji 
- Konvencija o mednarodni pravici do popravka 

* SFRJ nI članica 

PRILOGA: 3 

Seznam sporazumov Sveta Evrope do 1.3.1988 
s področja varstva človekovih pravic, h katerim 
Jugoslavija, kot nečlanica ne more pristopiti 

- Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
čin (1950) 

I. Deklaracija, ki se nanaša na člen 25 (Pravica do individualne 
peticije) 

II. Deklaracija, ki se nanaša na člen 46 (obvezna pristojnost 
sodišča) 

- Dodatni protokol h'Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (1952) 

- Protokol št. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, ki ščiti določene pravice in svoboščine izven 
tistih, ki so že vključene v Konvencijo in tudi v prvi Protokol (1963) 

- Evropski sporazum o osebah, ki sodelujejo pri postopkih 
pred Evropsko Komisijo in sodiščem za človekove pravice (1969) 

- Protokol št. 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, ki se nanaša na odpravo smrtne kazni (1983) 

- Protokol št. 7 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (1984) 

- Protokol št. 8 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščn (1985) 

- Evropska Konvencija za preprečevanje mučenja in nečlove- 
škega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja (1987) 

- Strokovni kadri na področju varstva 
okolja 

Tov. Jolanda Kos, delegatka družbenopolitičnega zbora, je na 
seji tega zbora dne 26. 7. 1989 postavila vprašanje o strokovnih 
kadrih s področja varstva okolja, ki lahko sodelujejo pri načrtova- 
nih aktivnostih za sanacijo in varstva okolja in ki predstavljajo 
strokovno jedro nadaljnjih aktivnosti na tem področju. 

V zvezi s tem vprašanjem Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora daje naslednji odgovor: 

Varstvo okolja je interdisciplinarna dejavnost, ki se odvija na 
različnih ravneh družbenega dogajanja. Učinkovito varstvo okolja 
terja zahtevno usklajevanje med opravljanjem nalog na vseh rav- 
neh (koordinativna razsežnost) ter vrhunsko specialistično znanje 
(ekspertna razsežnost). Varstvo okolja je uspešno le, če je vsaka 
raven ustrezno organizirana in ekipirana ter če je zagotovljeno 
potrebno usklajevanje med aktivnostmi. Od tod je izpeljano tudi 
znano načelo koordinacije, po katerem je varstvo okolja lahko 
uspešno samo ob ustrezni usposobljenosti ter sodelovanju vseh 
ravni. Učinkovito varstvo okolja torej ni stvar enega strokovnega 
jedra ampak strokovne usposobljenosti vseh v varstvo okolja 
vključenih nosilcev. 

Določeni upravni in drugi državni organi imejo posebej oprede- 
ljene naloge na področju varstva okolja in to na ravni republike in 
občin. Med upravnimi organi na ravni republike opravlja nekatere 
posebej zahtevne strokovne naloge ter vlogo koordinatorja aktiv- 
nosti Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Drugi upravni organi opravljajo posamezne zadolžitve s področja 
varstva okolja v okviru svojih pristojnosti oz delovnih področij. 
Poudariti je potrebno, da Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
v zadnjih letih intenzivno skrbi za kadrovski in organizacijski 
razvoj na področju varstva okolja. Rezultat te skrbi je, med dru- 
gim, tudi oblikovanje posebne notranje organizacijske enote za 
področje varstva okolja v okviru Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora, ki je po strokovni plati nadpovprečno 
zasedena. Opozoriti je potrebno še na nekatere specifične organi- 
zacijske oblike, ki so bile vzpostavljene z namenom učinkovitej- 
šega varstva okolja. Med te sodi tudi program usklajenega inšpek- 
cijskega nadzora, ki v razreševanje posameznih konkretnih pro- 
blemov onesnaževanja in ogrožanja okolja povezuje upravni in 
inšpekcijski nivo. 

Poseben pomen za varstvo okolja imajo ustrezno usposobljene 
strokovne in znanstveno-raziskovalne institucije. V okviru republi- 
ških upravnih organov je to posebej Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije. Ob njem pa so v reševanje posameznih konkretnih 
problemov vključene tudi druge znanstveno-raziskovalne institu- 
cije. Med temi naj navedemo Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut 
Borisa Kidriča, Inštitut za biologijo Univerze Edvarda Kardelja, 
Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Biotehnična fakulteta 
idr. 

Ugotovimo lahko, da SR Slovenija razpolaga z znatnim potenci- 
alom strokovnega kadra na področju varstva okolja. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da bi bili ob ustreznejši razporeditvi razpolož- 
ljivih kadrov ter boljši koordinaciji rezultati bistveno boljši. To 
terja kritično preverbo stanja in oblikovanja ustreznih rešitev na 
vseh ravneh. Hkrati pa je neizogibna skrb za trajen razvoj in 
usposabljanje novih kadrov na področju varstva okolja. 
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Za pripravo izhodišč ekonomske politike za teto 1990 
v SR Sloveniji je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že 
predložil za predhodno obravnavo na delovnih telesih 
zborov in Skupščine SR Slovenije naslednje gradivo: 

- ocena doseženih globalnih razmerij v ustvarjanju in 
delitvi dohodka v gospodarstvu SR Slovenije v prvem 
polletju 1989 in uresničevanje bilance nalog in sredstev 
SIS družbenih dejavnosti (elementi splošne bilance 
sredstev), objavljena v Poročevalcu št. 20 z dne 20. 9. 
1989. 

Tokrat objavljamo informativna gradiva: 
- ekspoze Dušana Šinigoja, predsednika Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih 
gibanjih v SR Sloveniji, povezanimi z ukrepi Zveznega 
izvršnega sveta za izgradnjo gospodarske reforme, ki ga 
je imel na skupnem zasedanju zborov Skupščine SR 
Slovenije 27. 9. 1989; 

- jesensko analizo 1989 - 1. del - ocena aktualne 
gospodarske situacije v SR Sloveniji na pragu jeseni 
1989; 

Za objavo in obravnavo je predvidena še jesenska 
analiza 1989 - 2. del kot izhodišča ekonomske politike za 
1990 in ostali akti, pomembni za uresničevanje ekonom- 
ske politike v SR Sloveniji. 

EKSPOZE 

predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tov. 

Dušana Šinigoja na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije, 

27. septembra 1989 

V Izvršnem svetu Skupščine Slovenije smo ocenili, da je nasto- 
pil trenutek, ko mora Izvršni svet delegate Skupščine zopet celoti- 
veje informirati o stanju v republiki ter o njegovih stališčih do 
ključnih problemov tega trenutka. 

POLLETNI FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA SLOVEN- 
SKEGA GOSPODARSTVA - v pogojih novega obračunskega 
sistema in v razmerah visoke inflacije - so v številkah visoki. 
Slovensko gospodarstvo je izkazalo za preko 7.000 mlrd din 
akumulacije. To je skoraj desetkrat toliko, kot je znašala akumula- 
cija gospodarstva v lanskih polletnih obračunih. Tudi v strukturi 
dohodka je njen 21 % delež visok. Finančni rezulati so očitno 
nerealni. To dokazuje tudi analiza, ki so jo izdelali v Zavodu SRS 
za družbeno planiranje in smo jo že poslali v Skupščino. Analiza 
visoke polletne rezultate močno relativizira in opozarja na izredno 
resen problem informacijskega sistema. Izvršni svet zato meni, da 
je potrebno še pred letošnjimi celoletnimi obračuni dograditi 
obračunski sistem tako, da bodo organizacije v celoletnih bilan- 
cah izkazale stvarna razmerja v oblikovanju in razporejanju novo- 
ustvarjene vrednosti in v premoženjskih bilancah tako na podjet- 
niški kot na narodnogospodarski ravni. 

Ob številčno visokih finančnih rezultatih je izkazalo v Sloveniji 
izgubo 536 organizacij, v katerih je zaposleno 139.700 delavcev. 
Približno tretjina teh organizacij ima izgubo na substanci, 136 
organizacij pa mora letos pokriti ugotovljene skrite izgube iz 
preteklih let. Izgube so skoncentrirane predvsem v velikih organi- 
zacijah: v TAM-u Maribor, v Avtomontaži Ljubljana, v Litostroju, 
v Iskri Delti, Tomosu Koper, Industriji kmetijskih strojev SIP Šem- 
peter, v Tekstilindusu Kranj, ter v nekaterih drugih organizacijah; 
regionalno pa so izgube najbolj skoncentrirane v Mariboru in 
v Ljubljani. 
Likvidnostnf problemi so dosegli sredi leta kritično točko v elek- 

trogospodarstvu in v premogovništvu. Izkazana bilančna izguba 
v sistemu elektrogospodarstva in premogovništva znaša ob pol- 
letju 1200 mlrd din. Z izgubo v višini 60 mlrd din je zaključilo 
polletno poslovanje tudi Železniško gospodarstvo Ljubljana. 

Materialne probleme v republiki povečujejo tudi posledice 
nenavadno številnih in razdiralnih ujm v poletnih mesecih. Škoda, 
ki je nastala v juliju in avgustu, znaša najmanj 3.300 mlrd din. To 
pa že predstavlja približno 8,5 % družbenega proizvoda Slovenije 
v lanskem letu. Vedno več družbenega proizvoda se porablja tudi 
za saniranje perečih ekoloških problemov, kar vse skupaj zmanj- 
šuje lastni materialni razvojni potencial Slovenije. 

Ob izgubah, naravnih nesrečah in ostalih problemih nam vliva 
določen optimizem porast proizvodnje, ki je za 4,1 % večja kot 
v lanskih sedmih mesecih in relativno ugodni zunanjetrgovinski 
rezultati. 

Primerjalno s povprečjem Jugoslavije ima Slovenija po osnov- 
nih kazalcih močnejšo dinamiko rasti, razen pri rasti realnih 
osebnih dohodkov na zaposlenega, v kateri za povprečjem Jugo- 
slavije zaostaja. 

Stanje na področju preskrbe prebivalstva v SR Sloveniji je 
v letošnjem letu dobro. K temu je prispevalo svobodno oblikova- 
nje cen in s tem večja ponudba iz domače proizvodnje in iz uvoza. 

Veliko je bilo storjenega na področju urejanja razmer v mlekar- 
stvu. Številne aktivnosti upravnih organov, SlS-a za preskrbo ter 
pobude kmečkih organizacij in zadružne zveze so prispevale 
k iskanju rešitev za probleme živinoreje in mlekarstva. Med temi je 

seveda najpomembnejše, da je Skupščina sprejela spremembo 
prispevne stopnje in zagotovila sredstva za pomembnejše inter- 
vencije na področju mlekarstva. Pri tem pa moram opozoriti, da 
predstavlja izvajanje sedanjega koncepta subvencioniranja velike 
materialne obveznosti. Zato bo potrebno sprejeti trajnejše rešitve, 
ki bodo v večji meri upoštevale razmere na trgu. 

Med vzpodbudna dogajanja na področju gospodarstva lahko 
uvrstimo predvsem že začeto prilagajanje novim gospodarskim 
razmeram. Nekatere organizacije počenjajo to spontano, z veli- 
kimi notranjimi napori, vzpodbujenimi z lastno razvojno dinamiko 
in odzivnostjo na spremembe v okolju. Druge so se vendarle 
zbudile ob spoznanju resnosti položaja v katerem se nahajajo, 
vedno večjem uveljavljanju tržnih meril in zakonitosti ter odpira- 
nju gospodarstva v svet, v sodobne razvojne tokove. Lotevajo se 
stečajev tistih delov podjetja oz. proizvodenj, ki nimajo tržišč in 
razvojne perspektive (Tomos, Iskra, Ideal itd.). 

Problemi financiranja, ki so močno skoncentrirani v Mariboru, 
v Ljubljani pa tudi na Obali, niso nerazrešljivi. Možno jih je rešiti 
s čiščenjem bilanc, z realnimi viri za sanacijo sredstev in tudi 
s prilaganjem bančnega sistema, saj so v posameznih stečajih 
prisotne Temeljne banke, kot glavni upniki. Sicer so banke v Slo- 
veniji, ob vseh problemih v katerih tičijo, velik neto upnik NBJ. Ob 
izdvojenih sredstvih obvezne rezerve v višini cca 2,5 biliona din, 
imajo banke v Sloveniji na osnovi danih kreditov gospodarstvu 
pravico do koriščenja primarne emisije v višini 2,1 biliona din, 
koristijo pa le 0,9 do 1,0 biliona din primarne emisije. Znano vam 
je, da se LB ZB reorganizira kot delniška družba. Stališče Izvrš- 
nega sveta je, da se mora LB ZB organizirati predvsem tako, da bo 
dejansko funkcionirala kot poslovna banka, ki bo krepila svoj 
ugled doma in v tujini. Novi bančni zakonodaji se prilagajata tudi 
Jugobanka, Temeljna banka Ljubljana in Beogradska banka, 
Temeljna banka Ljubljana. 

Na področju družbenih dejavnosti se z uresničevanjem sklepov 
Skupščine SR Slovenije odpravlja precej težav, ki so jih te dejav- 
nosti imele v prvi polovici leta in zagotavlja njihovo nadaljnje, kar 
najmanj problematično delovanje. Zato je nujno, da se tako SIS, 
kot drugi pristojni organi dosledno držimo sklepov Skupščine 
SRS in dogovorov o načinu njihovega izvrševanja. Na zadnjem 
zasedanju je Skupščina SRS sklenila, naj se prihodki republiških 
SIS, zbrani nad vnaprej določeno višino sredstev za uresničitev 
njihovih programov, usmerijo v reševanje likvidnostnih problemov 
občinskih SIS. Na podlagi tega sklepa ter dogovora v samouprav- 
nih interesnih skupnostih in ukrepanja Izvršnega sveta, se je 
v občinske SIS usmerilo nekaj več kot 500 mlrd din. 

V Izvršnem svetu ocenjujemo, da bodo do konca letošnjega leta 
v globalu prilivi sredstev zadoščali tudi za zdravstvo oziroma bodo 
ob predpostavki 25 % mesečne inflacije nekoliko višji od ovredno- 
tenih programov. Vendar je potrebno nadaljevati s prelivanjem 
sredstev med SIS družbenih dejavnosti, kot je bilo sklenjeno julija 
v Skupščini Slovenije. 

V letošnjem letu se obremenitve za SIS družbenih dejavnosti ne 
bi smele več povečevati, preko sprememb prispevnih stopenj pa 
bi bilo potrebno zagotoviti, da bi bili prilivi sredstev po namenih 
SIS čimbolj usklajeni z ovrednotenimi programi. 

Na področju splošne porabe se tekoče ukvarjamo s problemom 
izvajanja republiškega proračuna pri pokrivanju zveznih obvezno- 
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sti ter z določanjem in izpolnjevanjem obveznosti za pospeševa- 
nje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 
Zaradi likvidnostnih problemov zveznih obveznosti ne moremo 
poravnavati v roku. V mesecu avgustu smo bili zato blokirani za 
plačilo kotizacije. Blokirani smo bili že tudi v septembru. 

Kar zadeva akontacije Slovenije za hitrejši razvoj manj razvitih 
republik in SAP Kosovo, je bila ta valorizirana tako, da je porastla 
iz prejšnje letne akontacije 925,1 mlrd na 1681,5 mlrd din. Polletno 
razliko v višini 378 mlrd din bi morali plačati do konca septembra. 
Ne le za Slovenijo, ampak tudi za druge DPS, ki zagotavljajo velike 
deleže spredstev, je to obveznost tako rekoč nemogoče izpolniti 
v tako kratkem roku. Federalni organi so s temi težavami sezna- 
njeni. 

Za olajšave investitorjem pri vlaganjih na manj razvita območja 
v SR Sloveniji smo, v letošnjem letu že odobrili 426 mlrd din. 
Dinamiko uveljavljanja olajšav prilagajamo dinamiki pokrivanja 
obveznosti v Jugoslaviji. 

Vse naše napore za premoščanje krize, v kateri se nahajamo in 
realnost naših razvojnih načrtovanj nam sproti izničuje inflacija, ki 
je s povprečnimi mesečnimi stopnjami rasti cen na drobno v višini 
24 %, prestopila prag hiperinflacije. Kljub temu, da se na vseh 
ravneh odločanja v naši družbi že dlje časa intenzivno ukvarjamo 
s problemom inflacije - od definiranja njenih vzrokov, prek opre- 
deljevanja proinflacijskega modela v jugoslovanskih razmerah do 
ustvarjanja piogojev za njeno uresničevanje - je inflacijski virus 
zajel prav vse pore našega življenja in gospodarjenja. Ne samo, da 
nam je inflacija porušila sistem vrednot, kriterijev in meril za 
življenje in poslovanje ter da nam ustvarja vedno večje socialne 
napetosti - troši nam inovativni naboj naše družbe. Iz razvojnega 
vidika je to nadvse zaskrbljujoče. Ustvarjalni, inovativni in podjet- 
niški potencial naše družbe, ki ga še kako potrebujemo za uresni- 
čevanje razvojnih strategij, se troši za preseganje tekočih inflacij- 
skih problemov. Moto dnevnega ravnanja postaja: kako inflacijo 
preživeti, kako jo prehiteti, kako iz nje potegniti koristi; ob hkrat- 
nem sprenevedanju, da smo vsi za odpravljanje inflacije in sleplje- 
nju, da jo je moč odpraviti brez odrekanja, brez trdega dela in brez 
učinkovite uporabe znanja. 

Tovarišice in tovariši, čas postaja naš največji sovražnik. Spre- 
nevedanja je konec. Časa za prerekanje okoli abecede proinflacij- 
skega ukrepanja ni več, potrebni so rezultati. 

Novo ekonomsko politiko zvezne vlade, oz. njen pristop, redo- 
sled in doziranje posameznih ukrepov smo v Izvršnem svetu 
Slovenije podprli, podprla jo je tudi Skupščina SR Slovenije. 
Izvršni svet je na zasedanju Skupščine v juniju, ko je podal 
informacijo o Programu ukrepov ekonomske politike ZlS-a za 
leto 1989 poudaril, da je zasnova ekonomske politike, ki uveljavlja 
tržne in ekonomske zakonitosti z vse večjim sproščanjem cen, 
uvoza in tečaja pravilna oz. v skladu z zastavljeno izgradnjo tržno 
naravnanega gospodarstva. Opozoril pa je tudi, da so sestavni deli 
take ekonomske politike, ki ima vsebinsko vgrajen potreben proti- 
inflacijski naboj, tudi restriktivna posojilno-denarna in fiskalna 
politika in restrukturiranje celotnega finančnega sistema ter še 
doslednejša liberalizacija na področju cen, uvoza in tečaja. 

UKREPE, KI JIH SEDAJ PREDLAGA ZIS kot nadaljevanje in 
utrjevanje dosedanjega spreminjanja gospodarskega sistema, 
stabiliziranja gospodarstva in protiinflacijskega ukrepanja, Izvršni 
svet Slovenije zato podpira. V bistvu gre za nadaljnjo razdelavo 
koncepta, podanega v junijskem Programu ukrepov ekonomske 
politike za leto 1989, pri čemer je ZIS upošteval tako prve pozi- 
tivne tendence gospodarskih gibanj, kot tudi negativna gibanja, ki 
se odražajo predvsem v še vedno rastoči inflaciji. Predlagani 
ukrepi so nujni. Obvladovanje monetarnega področja, priznavanje 
javnega dolga, sanacija razmer v bankah in v podjetjih z odpravo 
dubioz in čiščenjem premoženjskih pozicij ter finančna disciplina 
in uokvirjanje osebnih dohodkov v meje ustvarjenega dohodka oz. 
dobička, so osnovni pogoji za dosledno in konsistentno uresniče- 
vanje nove ekonomske politike ter z njo za zmanjševanje in 
odpravljanje inflacije. 

Dovolite mi, da vas v nadaljevanju na kratko informiram o pred- 
laganem delovanju makro ekonomske politike na osnovnih 
področjih. 

Na področju monetarne politike so smeri ukrepanja s poudar- 
kom na identifikaciji in sanaciji primanjkljajev, uravnavanja denar- 
nih agregatov in večje finančne discipline. Nadalje predlaga ZIS 
identifikacijo vseh deficitov, konstituiranje javnega dolga, vzpo- 
stavitev oz. dogradnjo trga denarja in vrednostnih papirjev, očiš- 
čenje bančnih bilanc vseh fiktiv ter na tej osnovi iskanje možnosti 
za zniževanje visokih realnih obrestnih mer. Eskontna stopnja 
NBJ se mora gibati v skladu z inflacijo (zdaj je nižja). Obvezno 
rezervo bank, ki je postala prikriti davčni inštrument, je potrebno 
znižati vsaj za polovico (zdaj znaša za sredstva na vpogled 22,7 
%). Konkretno predlaga prenos dohodka republiških NB na NBJ, 
ter postopno očiščenje primarne emisije posameznih subvencij. 

ZIS se zavzema tudi za sanacijo javnega sektorja. Na monetarnem 
področju vidi rešitev v dograjevanju inštrumentov monetarne in 
devizne politike v smeri restriktivne monetarne politike, če ne gre 
drugače, tudi z limitiranjem plasmajev, kar že predlaga v kratko- 
ročnih ukrepih za zadnje četrtletje letošnjega leta. 

Predlogi ukrepov bodo povzročili in zahtevali sanacijske ali pa 
celo stečajne postopke v bankah, podjetjih, ter ne majhne težave 
na področju družbenih dejavnosti in DPS.V celoti gledano, pred- 
logi ukrepanja ZIS na denarno posojilnem področju tako kot so 
zasnovani, omogočajo zmanjšanje denarnih agregatov, ki generi- 
rajo inflacijo. V pretežni meri so ukrepi konsistentni. Temeljito 
dodatno razpravo in dodelavo pa po mnenju Izvršnega sveta 
potrebujejo ukrepi na področju reševanja izgub v NBJ in v poslov- 
nih bankah, ki se nanašajo na opredeljevanje javnega dolga in 
ukrepi na področju devizne politike, ki določajo tečajno politiko 
ter problem klirinškega plačevanja in uporaba primarne emisije 
v ta namen. Osnovni kriterij pri opredeljevanju posojilne politike 
mora biti po mnenju Izvršnega sveta realna cena kapitala. Ker trga 
kapitala še nimamo, lahko v zdajšnji situaciji uveljavljamo le 
pozitivno realno obrestno mero. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino v Izvršnem svetu 
Slovenije odločno vztrajamo pri vodenju aktivne tečajne politike 
in drugih politik v funkciji pospeševanja izvoza kot osnovnega 
vzpodbujevalca celotne proizvodnje, prestrukturiranja in gospo- 
darske rasti. V tem smislu je za Slovenijo in Jugoslavijo izvoz 
razvojni imperativ (ZIS načrtuje 20 % realno povečevanje izvoza). 
Druge alternative v tem času nimamo. Nujnosti dohodkovne moti- 
viranosti izvoza se ZIS zaveda, zato bi moral dati pravilno težo 
posameznim kriterijem za določanje tečaja dinarja. Kriterij deviz- 
nih rezerv ima glede na strukturo virov za devizne rezerve, preve- 
liko težo. Pri oblikovanju tečajne politike je potrebno upoštevati 
tudi reprogramiranje zunanjih dolgov in njihovo kasnejše odpla- 
čevanje ter novo zadolževanje.Po ocenah Izvršnega sveta in GZ 
SRS je tečaj dinarja že sedaj precenjen za 5 do 8 %, zato se ne 
moremo strinjati z usmeritvijo, da bi se tečaj za vsakih nadaljnjih 
200 mio Č nad planiranim povečanjem neto devizne aktive, prece- 
njal za 1%. 

Pri oblikovanju tečaja dinarja do obračunskega dolarja ni spre- 
jemljiva usmeritev k dvojnemu tečaju glede na našo načelno 
usmeritev oblikovanja enotnega tečaja do posameznih valut. 
V Izvršnem svetu menimo, da je potrebno ponovno odpreti vpra- 
šanje oblikovanja in vodenja politike tečaja dinarja do obračun- 
skih valut na podlagi tržnih kriterijev, podobno kot velja to na 
področju konvertibilnih valut. Tako naravnane so tudi naše pri- 
pombe in predlogi pri usklajevanju zakona o deviznem poslova- 
nju. Reševanje suficita na klirinških računih je potrebno, kot to 
predlaga ZIS, ločiti od tekoče menjave. Poudarjam pa, da problem 
suficita ni rešljiv v enem letu, potrebno ga je reševati z izdelanim 
programom; predvsem pa preprečiti njegovo povečevanje. 

Usmeritev v nadaljnjo liberalizacijo uvoza in razbremenjevanja 
proizvodnje ter v stimuliranje izvoza z neposrednim razbremenje- 
vanjem pri uvozu za proizvodnjo za izvoz v Izvršnem svetu podpi- 
ramo. V tej zvezi Izvršni svet podpira tudi opredelitev ZIS-a,-da se 
podjetjem, ki ne morejo realizirati oprostitev uvoznih dajatev pri 
uvozu zaradi izvoza, omogoči efektivno povračilo uvoznih dajatev. 
Ob splošni opredelitvi za liberalizacijo uvoza v okviru blagovnih 
režimov pa Izvršni svet opozarja, da je nesprejemljivo in nezdruž- 
ljivo s tržno usmeritvijo administrativno usmerjanje uvoza z instru- 
menti regionalnega kontingentiranja in usmerjanja uvoza na 
cenejše ponudnike. V Izvršnem svetu Slovenije podpiramo libera- 
lizacijo uvoznih režimov tako pri surovinah in reprodukcijskem 
materialu kot tudi pri blagu široke potrošnje v funkciji boljše 
preskrbe in vpliva na cene na domačem trgu. Prav tako s tem 
namenom podpiramo tudi zniževanje dajatev pri uvozu v celoti. 
Menimo pa, da predlogi o selektivnem zniževanju ali odpravi 
uvoznih dajatev za blago široke potrošnje niso ustrezni. Uveljav- 
ljanje takšnih predlogov bi namreč omogočalo uveljavljanje izjem 
in z njimi različnih pogojev gospodarjenja, ki bi veljali na trgu za 
posamezne panoge in gospodarske subjekte. Enako velja za pred- 
loge o določenem kontigentiranju uvoza za cenejše proizvajalce 
nekaterih vrst blaga. 

Izvršni svet Slovenije meni, da je potrebno hkrati z liberalizacijo 
uvoza izdelati tudi celovit koncept zaščitne politike, ki bo upošte- 
val kriterije zaščitne politike Evrope 92 ter odpraviti monopole, ki 
so si jih pridobili nekateri uvozniki. 

Kar zadeva nadaljnja dogajanja na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, vas moram opozoriti še na to, da je nadaljnja politika 
ekonomskih odnosov s tujino odvisna tudi od pogovorov z MMF 
in reprograma dolgov z državami Pariškega kluba. V pravkar 
predlaganem paketu ZIS upošteva tudi razgovore z MMF, čeprav 
o tem izrecno ne govori. 

Z ukrepi na področju trga in cen, kot jih predlaga ZIS, se želi 
pospešiti uveljavljanje tržnih zakonitosti. Tako predlaga ukrepe za 
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sproščanje uvoza in selektivno zmanjšanje uvoznih dajatev, uspo- 
sobitev zveznih rezerv za poseganje na trgu ter ukrepe za usposo- 
bitev trgovine za učinkovitejše izvajanje njenih funkcij v tržnem 
gospodarstvu. 

Predloženi zakon o sistemu družbene kontrole cen v temelju 
pomeni prilagajanje sistemskih rešitev tržnim razmeram. Iz pred- 
laganega zakona je izpuščeno vse tisto, kar je opredeljevalo 
obveznost oblikovanja cen v medsebojni povezanosti in odvisno- 
sti (samoupravno sporazumevanje in elementi dogovorne ekono- 
mije). Prav tako so izključene opredelitve o nosilcih družbene 
kontrole cen, kot nosilci ostajajo v zakonu le DPS. Opozoriti pa 
vas moram na nekatere še nedorečene opredelitve, kot so spre- 
memba skupnih elementov, uvedba tržnih meril ter razširitev 
pristojnosti federacije na področju družbene kontrole cen (v 
bodoče naj bi vključevala tudi proizvode s področja storitev in 
obrti), na kar smo opozorili tudi Zvezni izvršni svet. • 

V gradivih in ukrepih, ki jih je pripravil ZIS na področju politike 
razporejanja dohodka in osebnih dohodkov, ZIS ugotavlja, da je 
na področju OD uveljavljena indeksacija, ki sloni na anticipirani 
rasti cen ter pričakovanih poslovnih rezultatih. Po mnenju ZIS je 
možno tako stanje, ki generira inflacijo, preseči z uresničitvijo 
dosedanjih predlogov ZlS-a glede dinamike izplačevanja oseb- 
nih dohodkov, vrstnega reda izplačil v primeru nelikvidnosti ter 
z enotnim načinom določevanja izhodiščnih vrednosti za delitev 
dohodka in dobička za izračun družbeno primernih sredstev za 
bruto osebne dohodke na ravni Jugoslavije in po dejavnostih na 
osnovi družbenega dogovora. 

V Izvršnem svetu menimo, da je potrebno zagotoviti izplačeva- 
nje osebnih dohodkov na osnovi doseženih rezultatov gospodar- 
jenja, upoštevaje družbeni dogovor oz. kolektivno pogodbo. 
Glede pooblastila Zveznega izvršnega sveta, da določa izhodiščne 
vrednosti za delitev dohodka na ravni Jugoslavije, kot to predlaga 
ZIS v spremembah zakona o planiranju, pa poudarjamo, da so 
lahko izhodiščne vrednosti le globalne in indikativne, ter da mora 
biti njihova rast počasnejša od rasti maloprodajnih cen. Republike 
morajo prevzeti odgovornost za izvajanje delitvene politike z repu- 
bliškimi dogovori, ki upoštevajo posebnosti razmer v posameznih 
republikah. 

V zvezi s predlagano prepovedjo izplačevanja osebnih dohod- 
kov v več delih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mnenja, da 
je način izplačevanja osebnih dohodkov stvar same organizacije, 
saj za takšen ukrep, v kolikor se zagotovi izplačevanje osebnih 
dohodkov v skladu z rezultati poslovanja in v skladu z družbenim 
dogovorom, ni vsebinske osnove. 

Na področju fiskalne politike in javnega sektorja (skupna in 
splošna poraba) se je ZIS odločil, da ne podaljšuje administrativ- 
nega omejevanja sredstev za te namene. Iste učinke namerava ZIS 
doseči s sklenitvijo dogovora o zmanjšanju deleža splošne in 
skupne porabe v narodnem dohodku, ki je v pripravi in katerega 
naj bi sprejele skupščine SR, SAP in SFRJ. Po tem dogovoru naj bi 
prihodki v ta namen v globalu zaostajali za rastjo cen najmanj za 
5%. Izvršni svet se strinja z namero ZlS-a, da se na ravni republik 
in pokrajin vodi takšna politika skupne in splošne porabe, ki bo 
selektivna in bo upoštevala probleme v vsaki sredini. Ne bomo pa 
pristajali na take zasnove dogovora, ki bi omogočale le prerazde- 
Ijevanje pravic in možnosti financiranja skupne in splošne porabe 
ter linearno določanje njune udeležbe v narodnem dohodku repu- 
blike in pokrajine. Menimo tudi, da mora biti položaj delavcev 
v družbenih dejavnostih enak položaju delavcev v gospodarstvu, 
seveda ob enakem prizadevanju in delovnih rezultatih. 

Tudi pri rebalansih proračunov naj bi se zadržala enaka stopnja 
restriktivnosti, kot je bila uporabljena pri zadnjem rebalansu pro- 
računa federacije. 

Toliko o osnovnih smereh protiinflacijskega ukrepanja ZlS-a, 
oz. o njegovih pomembnejših ukrepih. Že brez teh ukrepov so 
problemi v nekaterih organizacijah tako zaostreni, da lahko z uve- 
ljavljanjem teh ukrepov pričakujemo nov val zelo konkretnih 
težav. 

Stečaji in likvidacije bodo vplivali na porast brezposelnosti, saj 
še niso vzpostavljeni vsi pogoji za hitrejše odpiranje novih zaposli- 
tvenih možnosti. Presežki delavcev so v tem trenutku predvsem 
posledica gospodarskih težav in manj pospešenega program- 
skega in tehnološkega prestrukturiranja. Delovne organizacije so 
za letošnje leto že napovedale 16.000 presežnih delavcev, od 
kateirh jih bo najmanj 13.000 potrebno vključiti v procese preu- 
sposabljanja (po nekaterih strokovnih ocenah je predviden še 
večji obseg - okoli 20.000 delavcev). Ob uporabi združenih sred- 
stev pri skupnosti za zaposlovanje, je bilo v letošnjem letu do 
sedaj vključenih v procese preusposabljanja 12.000 delavcev, za 
kar je bilo porabljenih že 60 % planiranih sredstev za te namene, 
oz. 90 mlrd din. Hkrati se izvajajo tudi aktivnosti za spremljanje 
uporabe teh sredstev in vzpodbujajo nove oblike njihovega upo- 
rabljanja v funkciji take socialne politike, ki je usmerjena v motivi- 

ranje razvoja, v odpiranje produktivnih delovnih mest. V te 
namene je potrebno aktivirati tudi druga sredstva (sredstva za 
razvoj, skladi skupnih rezerv, itd.). 

Razmere se torej zaostrujejo, vendar ne smemo pozabiti, da je 
odmiranje poslovno neuspešnih in razvojno preživelih programov 
in organizacij ter na drugi strani nastajanje novih, tržno obetavnih 
in dohodkovno uspešnih podjetij, osnovno gibalo gospodarske 
učinkovitosti in razvojne konkurenčnosti tržnih gospodarstev. 
Tako kot na eni strani vnašajo gospodarski problemi v katerih se 
nahajamo, strah in poslovno negotovost, vnašajo na drugi strani 
v našo družbo tudi prisilo razvojnega prestrukturiranja. Proces 
prestrukturiranja se je iz planskega cilja preoblikoval v življenjsko 
nujo - za poprečne v borbo za obstanek, za nadpoprečne v izziv 
za preskok na višjo razvojno raven, ki so ji lastni podjetniška 
pripravljenost za vlaganje v kadre, razvijanje motivacije, kvalitete, 
delovne etike in varčnosti ter know-how, menažmentska znanja 
in strukturni razvoj. 

Pred tak izziv so postavljene tudi slovenske železarne. Da bi 
lahko dosegle konkurenčnost evropskega jeklarstva, bi morale po 
mnenju tujih konzultantskih firm, zmanjšati število zaposlenih za 
preko 50 %, dodatno tehnološko posodobiti proizvodnjo, izvesti 
programsko delitev ter reorganizirati poslovni sistem. 

Dosledno izvajanje zastavljenega koncepta za zmanjševanje 
inflacije, stabiliziranje razmer in uresničevanje razvojnih proce- 
sov, pa seveda pomeni še dodatno zaostritev socialnih proble- 
mov. Zato je ključno vprašanje kako ustvariti družbenopolitične 
razmere za soočenje z njimi in za njihovo preseganje. 

V Izvršnem svetu smo mnenja, da je socialna politika neločljiv in 
sestavni del ekonomske in razvojne politike. Ne pristajamo na 
usmeritev, da bi v okviru izvajanja ukrepov ekonomske politike in 
dograjevanja gospodarskega sistema, prevladoval koncept pro- 
gramov zagotavljanja socialne varnosti. Socialnovarstveni pro- 
grami naj zagotavljajo minimum socialne in materialne varnosti 
ogroženim skupinam prebivalstva. V ta namen smo v Sloveniji 
sprejeli Samoupravni sporazum o uresničevanju socialnovarstve- 
nih pravic. Socialna politika pa mora biti usmerjena v motiviranje 
razvoja ter v aktiviranje zaposlitve in dela. Tako stališče mora biti 
osnovni kriterij pri vrednotenju Socialne politike v pogojih 
reforme gospodarskega sistema in izgradnje nove ekonomske 
politike, ki jo predlaga ZIS. 

Poleg problema zaposlovanja, se gospodarstvo na podjetniški 
in narodno gospodarski ravni srečuje pri prilagajanju novim 
gospodarskim razmeram, še s praktičnimi problemi lastninskih 
odnosov. V konstruktu družbeni kapital v Zakonu o podjetjih 
ostaja odprto vprašanje: kdo je lastnik družbenega podjetja, kdo 
lahko proda družbeno podjetje? Zakon o podjetjih deklarira ena- 
kopravnost posameznih lastninskih oblik, ne vzpostavlja pa ena- 
kopravnosti tržnih akterjev pri transformaciji družbene lastnine. 
V Izvršnem svetu Slovenije se s tem problemom intenzivno ukvar- 
jamo, z njim se ukvarjate tudi vi v svojih delovnih organizacijah, na 
posameznih področjih pa smo v Izvršnem svetu že tudi pripravili 
predloge. V prehodnem obdobju, dokler se ne oblikujejo titularji 
dosedanje družbene lastnine (v Zvezni skupščini je v proceduri 
Zakon o temeljih lastninsko-pravnih razmerij), je potrebno 
z ustavnim zakonom preprečiti samozvano proglašanje posamez- 
nikov ali skupin za titularje dosedanje družbene lastnine, pred- 
vsem pa njeno razprodajo in uporabo tako pridobljenih sredstev 
za tekočo potrošnjo. 

Tržno zasnovani gospodarski sistem z razvitim podjetništvom 
terja sodobno in učinkovito državo ter sodoben sistem javnih 
financ. Obojega ni moč oblikovati brez ustreznih opredelitev 
v USTAVNEM ZAKONU ZA UVELJAVITEV OZIROMA IZVEDBO 
USTAVNIH AMANDMAJEV k Ustavi SR Slovenije, ki jih sprejemate 
na današnji Skupščini. 

Izvršni svet SR Slovenije je bil v zadnjih dveh letih aktivno 
vključen v pripravo slovenskih ustavnih dopolnil. Njegovi pred- 
logi, mnenja, stališča in pobude so bili v celoti upoštevani pri 
pripravi predloga amandmajev k Ustavi SR Slovenije. Amandmaji 
predstavljajo pomemben korak k uveljavljanju tržnega gospodar- 
stva, podjetništva, pluralizma lastninskih oblik ter so tudi zagoto- 
vilo za višje standarde na področju skupnih družbenih potreb na 
področjih, na katerih se uresničujejo z ustavo in zakonom dolo- 
čene pravice delovnih ljudi in občanov. 

Izvršni svet Slovenije je bil aktivno vključen tudi v pripravo 
Ustavnega zakona za izvedbo amandmajev. Pri tem se je inten- 
zivno ukvarjal in se še ukvarja z naslednjimi sklopi problemov: 

- S problemi reorganizacije obstoječih delovnih organizacij 
gospodarskih dejavnosti v podjetja, kjer je največji problem 
celotna gospodarska infrastruktura. Nemogoče je takoj preiti na 
sodobno organiziranost in delovanje posameznih infrastrukturnih 
dejavnosti, podobno kot jih imajo organizirane države s tržno 
usmerjenim gospodarstvom. Posamezna področja gospodarske 
infrastrukture so izredno različna in ne morejo imeti enotnih 
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rešitev. Možnosti novega organiziranja so od tržnega podjetja, 
podjetja posebnega družbenega pomena, javnega podjetja, do 
upravne organizacije, kjer lahko država sama upravlja določeno 
dejavnost. Zato bodo konkretne rešitve različne. 

- Dalje z vlogo in položajem SIS družbenih dejavnosti in z reor- 
ganizacijo OZD družbenih dejavnosti. Tu je pomembno predvsem 
troje: interesne skupnosti ne bodo več pristojne in odgovorne za 
razvoj posameznih dejavnosti, še zlasti pa ne za uresničevanje 
pravic, določenih z ustavo in zakoni; delovne skupnosti za inte- 
resne skupnosti niso možne kot nekaj, kar si bi morala interesna 
skupnost organizirati samostojno, temveč morajo biti strokovne 
službe za tiste zadeve, ko gre za opravljanje strokovnih nalog 
v zvezi ž oblikovanjem in uresničevanjem pravic, določenih 
z zakoni, v okviru državne uprave; financiranje posameznih dejav- 
nosti ne sme biti razpršeno in neobvljadljivo, temveč mora biti za 
skupne družbene potrebe, določene z zakonom, enotno v SR 
Sloveniji. 

- Tretji sklop predstavlja reorganizacija bank in drugih finanč- 
nih organizacij. Tu je situacija izjemno zapletena, saj potekata ali 
bi vsaj morala potekati, istočasno postopek ustanavljanja podjetij 
(ki bi moral pokazati v končni fazi, kakšni so viri premoženja 
podjetja) in postopek ustanavljanja bank po novem zakonu o ban- 
kah (ki bi moral dati tudi nove banke, očiščene vseh neizterljivih in 
dvomljivih terjatev). 

- Naslednji sklop predstavlja graditev sistema javnih financ. 
Ustavni amandmaji dajejo zadostna izhodišča in temeljne usmeri- 
tve, da se področje tako družbenih dejavnosti kakor tudi gospo- 
darske infrastrukture (vendar ne vse v celoti in v takšnem obsegu 
kot doslej kot dejavnosti posebnega družbenega pomena) finan- 
cira v okviru sistema javnih financ. Tega pa moramo še izgraditi. 
Doslej smo poznali le proračun družbenopolitične skupnosti. 
V celotnem kontekstu javnih financ je potrebno preučiti in najti 
ustrezne oblike in modele tudi za razvojni dinar ter za sredstva 
solidarnosti ob naravnih nesrečah in za sredstva za manj razvite. 
Vpeljati bo treba sistem stalnega ocenjevanja koristnosti stroškov 
za javne potrebe, zlasti pa stalno in učinkovito kontrolo nad 
uporabo vseh sredstev. 

Sistemu javnih financ bo potrebno prilagoditi tudi sistem, vire in 
vrste javnih dohodkov. V tem okviru še niso sprejeti temelji davč- 
nega sistema v SFRJ, dograditi pa bo potrebno tudi sistem pri- 
spevkov iz osebnega dohodka, prispevkov pred ugotovitvijo 
dobička in iz dobička. 

- V petem sklopu se v Izvršnem svetu Slovenije soočamo 
s problemi reorganizacije republiške in občinske uprave. Doseda- 
njo republiško upravo je treba vsebinsko spreminjati v smeri 
sodobne, samostojne, učinkovite in funkcionalne javne uprave. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti soglaša z zasnovo 
in rešitvami v predlogu ustavnega zakona za izvedbo amandma- 
jev Predlog ustavnega zakona vsebuje vse rešitve, za katere se je 
Izvršni svet zavzemal že ob osnutku amandmajev in ob delovnem 
besedilu predloga ustavnih amandmajev. 

Ob tem Izvršni svet poudarja, da se mnoge ustavne rešitve ne 
bodo mogle neposredno uporabljati že od dneva razglasitve 
amandmajev. Potrebna bo njihova čimprejšnja razčlenitev in kon- 
kretizacija v vrsti republiških zakonov. Njihova priprava pa ni 
enostavno delo. Uskladiti bo treba približno 50 zakonov, ki dolo- 
čajo dejavnosti oz. zadeve posebnega družbenega pomena, 
dodatno pa še okoli 30 republiških zakonov, ki jih bo treba 
vsebinsko uskladiti z amandmaji k Ustavi SR Slovenije, upošteva- 
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joč tudi izhodišča in temeljne rešitve v zveznih zakonih. To 
pomeni, da smo pred izredno obsežno in odgovorno nalogo, ki jo 
bo treba izvršiti do konca naslednjega leta. Prej to ni mogoče 
storiti, poznejši rok uskladitve republiške zakonodaje pa bi pov- 
zročil tako ustavnopravne kot tudi dejanske in vsebinske pro- 
bleme v vsakodnevnem življenju in delu. 

Zato je po mnenju Izvršnega sveta utemeljen prehodni režim, 
predviden v ustavnem zakonu. Pri tem poudarjam, da prehodne 
rešitve, ki jih predvideva ustavni zakon, po mnenju Izvršnega sveta 
ne pomenijo zamenjavo enega modela z drugim, temveč jasna 
izhodišča za postopno graditev sistema tržno zasnovanega 
gospodarstva ter sistema javnih storitev na konceptu javnih financ 
in sistema sodobne javne uprave. Nujno je, da se načini oblikova- 
nja skupnih interesov, tako kot to predvideva ustavni zakon, še 
ohranijo v prehodnem obdobju; v naslednjem letu pa bo treba 
čimpreje oblikovati novo republiško zakonodajo. 

S spreminjanjem gospodarskega sistema - pet sistemskih 
zakonov je že sprejetih, v skupščinski proceduri se nahaja šest 
sistemskih zakonov, v okviru najnovejšega paketa predlaga ZIS 13 
zakonov, še šest sistemskih zakonov pa je v fazi pripravljanja 
v ZIS-u - z gospodarsko reformo ter z družbenopolitično 
reformo, ki se že izvaja z amandmaji k Zvezni ustavi in danes 
z amandmaji k Ustavi SR Slovenije, se rušijo tiste blokade za 
odpravljanje resničnih vzrokov jugoslovanske inflacije, ki teme- 
ljijo na nekonsistentnem in ekonomsko neučinkovitem gospodar- 
skem sistemu ter na ideoloških in političnih predsodkih, ki one- 
mogočajo aktiviranje produkcijskega in razvojnega potenciala, 
povzročajo nekontrolirano rast povpraševanja ter kot rezultat, 
stalno neravnovesje agregatne ponudbe in agregatnega povpra- 
ševanja. Vse tri reforme, kot jih imenujemo - gospodarska, druž- 
bena in politična - so v teku, sicer z različno intenzivnostjo in 
sprejemljivostjo v posameznih okoljih, razvojni proces v najširšem 
smislu pa se je vendarle začel. Na njem temelji in ga hkrati 
dograjuje nova ekonomska politika Zveznega izvršnega sveta. 
V njej imajo zadnji predlagani ukrepi poudarjen proinflacijski 
značaj. Zato bo njihovo izvajanje preizkus naše dejanske opredeli- 
tve za protiinflacijsko politiko. Ne potrebujemo nobenega novega 
protiinflacijskega programa, na katerem bi trošili družbeno ener- 
gijo in se izčrpavali. Imamo že dovolj neuresničenih programov. 
V zahteve po novem protiinflacijskem programu, ki se pojavljajo 
v zadnjem času, se lahko kaj hitro vtkejo težnje po uveljavitvi 
povsem nasprotnih konceptov sedanji tržni usmeritvi. 

Zato je v tem trenutku predvsem pomembno, da pride v Zvezni 
skupščini do soglasja, ki bo dovolj močno, da se bomo pričeli 
v Jugoslaviji v vseh sredinah dejansko spopadati z vzroki in 
generatorji inflacije. Ob siceršnji splošni podpori, ki jo daje Izvršni 
svet Slovenije novim ukrepom - prepričan sem, da bo dobil ZIS 
tako generalno podporo tudi v vaših delovnih okoljih — pa v Izvrš- 
nem svetu Slovenije menimo, da je potrebno posvetiti veliko 
pozornost nadaljnji operacionalizaciji predlaganih ukrepov tako, 
da bo njihova operativna razdelava konsistentna z usmeritvami; 
hkrati pa si moramo ustvarjati tudi možnosti za njihovo nadaljnjo 
dodelavo. Za to so poleg stališč Izvršnega sveta Slovenije ter 
mnenj in sklepov slovenske Skupščine, še kako pomembna priza- 
devanja in delo slovenskih delegatov v Zvezni skupščini. 

Predlagam, da sprejmete stališča, ki jih je pripravila Skupina 
delegatov vseh zborov Skupščine Slovenije za preučevanje aktov 
iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ. Ta stališča v celoti upošte- 
vajo tudi stališča Izvršnega sveta Slovenije. 

september 1989 

JESENSKA ANALIZA 1989 

I. del - ocena aktualne gospodarske situacije v SR Sloveniji na 

pragu jeseni 19891 

1. EKONOMSKA SITUACIJA V SR SLOVENIJI 
NA PRAGU JESEN11989 

Pri tistih gospodarskih trendih v Sloveniji, kot se kažejo prek 
običajnih, utečenih informacijskih virov, je - v primerjavi z oce- 
nami s konca pomladi - malo nepričakovanega. 

Proizvodnja v industriji je s 4,1% večjim obsegom kot v lanskih 
sedmih mesecih v poprečju še kar zadovoljiva, relativno ugodni so 
tudi zunanjetrgovinski rezultati. Povečala se je produktivnost 
dela. Na tržišču se kaže izboljšanje priliva naročil s tujih trgov, 
a slabitev naročil za domače tržišče. Zaloge gotovih izdelkov so se 

v poprečju prenehale manjšati (njihov poprečni indeks ni več pod 
100), najmočneje rastejo v proizvodnji sredstev za delo, kar je 

: 1 V oceni ne ponavljamo ugotovitev, ki jih je podala o razvoju v SR Sloveniji za 
preteklo obdobje »Majska analiza 1989«. Upoštevani so podatki in informacije, 
dosegljive do 4. 9.1989. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je gradivo 
obravnaval na seji 26. 9.1989. V letošnjih razmerah visoke inflacije in vrste 
sistemskih prememb bo potrebno običajno jesensko analizo nadomestiti z več 
sukcesivnimi gradivi, ki bodo tudi po posameznih ključnih vprašanjih tekoče 
analizirala in v skladu z možnostmi prognozirala gospodarske razmere. Tako gre 
kot posebni, podrobnejši del Jesenske analize 1989 jemati tudi gradivo 
objavljeno v Skupščinskem Poročevalcu št. 20 z dne 20. 9.1989. 
Ponovno opozarjamo na problem sesipanja informacijskega sistema, kar zelo 
otežkoča strokovno makroekonomsko analizo. 
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impulzni trend nakazoval že pred nekaj meseci. Izplačila za inve- 
sticije se nominalno povečujejo počasneje kot cene, iz česar bi 
bilo mogoče sklepati o globalnem realnem nazadovanju naložb, 
čeprav poteka vrsta modernizacij in usposabljanj za poslovanje 
v novih razmerah. Število zaposlenih v Sloveniji še naprej pada 
(-1,4%), razen v samostojnem osebnem delu (+3%). Osebni 
dohodki pa v poprečju beležijo pospešeno realno rast, razlike 
med njimi se večajo. Promet v trgovini na drobno kot indikator 
povpraševanja po statističnih podatkih realno nazaduje. Tudi šte- 
vilo nočitev v turizmu je bilo v sedmih mesecih za 4,4% manjše od 
lanskoletnega v tem času. 

Ključni so problemi, ki jih s poprečnimi mesečnimi stopnjami 
rasti cen med 28 do 36% in svojo vlogo trenutnega prerazdelje- 
valca čedalje bolj odpira hiperinflacija. Za poslovanje gospodar- 
stva, funkcioniranje inštitucij negospodarstva ter standard prebi- 
valstva postaja vse bolj odločilna zmožnost in možnost(!) hitre 
prilagodljivosti, saj nimamo vspostavljenih mehanizmov indeksa- 
cije, oziroma le-ta de facto ponekod poteka, drugod pa ne. Vse to 
se na posameznih področjih in prebivalstvenih skupinah odraža 
v nihanju, vendar v globalu iz meseca v mesec bolj ekstremno. 
Najbolj tangirana področja so v razmerah, kakršne imamo tre- 
nutno, zlasti v nekaterih družbenih dejavnostih, pri nekaterih 
proračunskih uporabnikih, v sferi združevanja sredstev za infra- 
strukturo. Izjemno težka je situacija tudi pri nekaterih gospodar- 
skih subjektih ter za tiste prebivalce, ki imajo v strukturi porabe 
gospodinjstva zaradi nizkih skupnih prejemkov in drugih omeje- 
nih možnosti visoko udeležbo prehrane. 

V funkcioniranju gospodarstva bo v prihodnjih mesecih glavni 
problem zagotavljanje primerne ravni finančnih sredstev v pogo- 
jih visoke inflacije, ob motnjah v poslovanju in spričo napovedane 
bolj restriktivne denarno kreditne politike. Prikaz rezultatov poslo- 
vanja v 1. polletju po novem obračunu je bistveno preveč ugoden 
glede na dejanske razmere v gospodarstvu, čeprav je izgubo 
izkazalo v Sloveniji 536 organizacij in je okoli ena tretjina izgube 
na substanci, 136 organizacij pa mora letos pokriti (na podlagi 
bilanc po novem) ugotovljene skrite izgube iz preteklih let. Odlo- 
čilnega pomena bodo letošnji stečaji. Pomenijo preiskusni kamen 
tako glede dejanske pripravljenosti za (sicer proklamirano) uve- 
ljavljanje tržnih meril, kot glede sposobnosti zagotavljanja soci- 
alne znosnosti za prizadete zaposlene. 

V tekočem poslovanju bo sposobnost in hitrost plačevanja 
računov tudi eno glavnih meril za to, kam se bodo usmerjali tokovi 
blaga (prodaje). S tega zornega kota je kljub nekoliko nižjim 
cenam in kljub tečajni politiki (razmerje) med tečajem in cenami 
še naprej zaostaja za tistim iz maja 1988) izvoz večinoma donos- 
nejši od prodaje na domačem trgu. 

Pri oskrbi gospodarstva s surovinami in prebivalstva z najpo- 
membnejšimi živili in drugim blagom za zdaj ni posebnih proble- 
mov, razen cenovnih. 

Na sistemskem področju bo v prihodnjih mesecih poglavitnega 
pomena to, kakšne bodo konkretne poteze v kreditno denarni in 
finančni sferi, pri ekonomskih odnosih s tujino, v konkretizaciji 
rešitev za razmah podjetništva ter rešitve v socialni politiki. Sled- 
nja mora kompenzirati ekstreme v prizadetosti prebivalstva zaradi 
prehajanja na tržne principe gospodarjenja (stečaji, uokvirjanje 
vseh oblik porabe v realne vire) in najhujša inflacijska prelivanja. 

Pri tem je odločilnega pomena anitiinflacijski pristop na vseh 
področjih (in ne izolirano samo na nekaterih) in vseh subjektih ter 
pretehtana sočasnost v urejanju vseh področij ekonomske poli- 
tike. V nasprotnem primeru lahko tudi v slovenskem gospodarstvu 
pričakujemo hude zlome. 

2. GOSPODARSKE RAZMERE IN GIBANJA 
V SFR JUGOSLAVIJI 

V osnovnih trendih so si tekoča gibanja po republikah v glav- 
nem podobna. V večini republik gre za rast proizvodnje v indu- 
striji, rast realnih osebnih dohodkov ter izvoza in uvoza, boljše 
pokritje uvoza z izvozom, močno rast cen, v Jugoslaviji v poprečju 
pa za nazadovanje števila zaposlenih. Primerjalno na poprečje 
SFRJ ima Slovenija pri vseh teh rezultatih močnejšo dinamiko 
rasti, razen pri rasti realnih osebnih dohodkov na zaposlenega, 
kjer za poprečjem Jugoslavije zaostaja (Tabela 2). 

Proizvodnja je v sedmih mesecih v primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem nazadovala le v črni Gori(—1%) in na Kosovu, največje 
povečanje beleži industrija Makedonije (5,8%) in Slovenije. Stop- 
nje rasti izvoza so bile v sedmih mesecih po tekočem tečaju 
najvišje v BIH (15,6%), Črni Gori in Sloveniji, manj kot lani v tem 
času pa je izvozilo gospodarstvo Makedonije (-7,6%) in Srbije 
izven pokrajin. Pokritost uvoza z izvozom blaga, ki zdaj na ravni 
SFRJ znaša 97,7%, se je praktično povsod izboljšala, čeprav so 
stopnje rasti uvoza dokaj visoke, najbolj za BIH (20%) in Slovenijo, 
manj kot lani v tem času pa je uvozilo gospodarstvo Črne gore 
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(-7,2%) in Kosova, število zaposlenih je nazadovalo v Sloveniji, 
na Hrvaškem in v delu Srbije izven pokrajin, najbolj pa se je 
povečalo na Kosovem (0,7%) in v Vojvodini. Poprečni osebni 
dohodki na zaposlenega so se realno povečali v vseh republikah, 
relativno najbolj v Črni Gori (+17,6%) in v AP Vojvodini ter v BIH, 
najmanj (0,2%) na Kosovu in v Sloveniji (5,7). Pri rasti življenjskih 
stroškov, ki je tako kot pri drugih cenah povsod zelo visoka, je 
statistika zabeležila najvišje poprečne stopnje v BIH (517,3%) in 
Srbiji izven pokrajin, najnižje pa v Črni Gori (482%) ter na Kosovu. 

3. POSLOVANJE SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V PRVEM POLLETJU 1989 

3.1. OCENA REZULTATOV PO POLLETNIH 
OBRAČUNIH V POGOJIH NOVEGA 
OBRAČUNSKEGA SISTEMA IN VISOKE 
INFLACIJE 

Letošnji polletni obračun finančnega poslovanja v gospodar- 
stvu je pomenil - tako na ravni posamezne organizacije kot na 
ravni celotnega slovenskega gospodarstva - prvi preizkus delo- 
vanja novega obračunskega sistema, s katerim se v obračun 
finančnega poslovanja uvajajo nekatere nove ali pa po vsebini 
bistveno spremenjene ekonomske kategorije, ki naj bi bile bolj 
prilagojene kategorijam tržnega gospodarstva: ponovno je uve- 
den sistem obračuna po fakturirani realizaciji, v obračunu poslov- 
nega izida je vpeljana kategorija dobička kot osnovnega kazalca 
uspešnosti poslovanja, med viri premoženja se uvajajo različne 
oblike kapitala - poleg družbenega kapitala delniški kapital, 
kapital individualnega lastnika itd. 

Kaj je ta prvi obračun po novem pokazal? Žal moramo na osnovi 
analiz izkazanih rezultatov poslovanja v polletnih obračunih ugo- 
toviti, da zanje veljajo tri bistvene značilnosti: 

1. neprimerljivost letošnjih izkazanih rezultatov poslovanja 
z lanskoletnimi rezultati, ki v bistveni meri krni njihovo izrazno 
moč, hkrati pa povzroča razpadanje informacijskega sistema na 
tem področju tako na mikro ravni kot še zlasti na makroekonom- 
ski ravni; 

2. nejasnost oziroma ekonomsko-vsebinska nedorečenost vrste 
izkazanih postavk po novem sistemu obračuna tako pri obračunu 
finančnega uspeha kot v obračunu premoženja; 

3. dvomljivost v realnost doseženih finančnih rezultatov, zlasti 
obračuna poslovnega izida, izkazanega v kategorijah dohodka, 
dobička in akumulacije, tako na ravni posamezne organizacije, 
kot na ravni celotnega slovenskega gospodarstva. 

Ob tem je seveda v izkazane finančne rezultate svoje »učinke« 
vpletla tudi visoka inflacija, ki v največji meri zabriše stvarne 
ekonomske učinke realnih premikov in rezultatov gospodarjenja. 
Ob visoki splošni rasti cen pa v letošnjem letu dodatne - skoraj 
nerazrešljive probleme pri ocenjevanju realnih gibanj povzročajo 
izredno velike razlike v dinamiki posameznih kategorij cen (cene 
na drobno - cene proizvajalcev - življenjski stroški), ki bistveno 
otežujejo analizo o tem, kakšna so realna gibanja osnovnih ele- 
mentov v globalnih bilancah gospodarstva SR Slovenije. 

Že ob pripravi in sprejemanju sedanjih sistemskih rešitev 
v obračunskem sistemu so uradna stališča SR Slovenije do pred- 
loženih sprememb v obračunskem sistemu, ki so bila podprta 
z argumenti finančne stroke v Sloveniji, opozarjala na to, da bodo 
nove rešitve v sistemu obračuna, zlasti še predloženi novi sistem 
revalorizacije, tako kot je bil predložen, dejansko omogočal celo 
večje prikrojevanje finančnih izidov, kot jih je dopuščal dosedanji 
sistem obračuna. 

Zato si je SR Slovenija na zvezni ravni ob sprejemanju novega 
obračunskega zakona prizadevala za drugačne rešitve, zlasti na 
področju sistema revalorizacije, ki pa v končno sprejetih rešitvah 
v zakonu niso bile upoštevane in sprejete. 

Sistem revalorizacije je zastavljen tako, da podjetja obvezno 
revalorizirajo samo stalna poslovna sredstva (po starem: osnovna 
sredstva) in trajne vire poslovnih sredstev. Opuščena pa je 
obvezna revalorizacija zalog in porabe, ni več obvezna revaloriza- 
cija amortizacije itd. Pri tem rezultate opravljene obvezne revalori- 
zacije podjetja vnašajo neposredno v obračun uspeha, kar v njem 
povzroči napihovanje obračunanih prihodkov. Materialni stroški 
pa so zaradi efektov novega sistema revalorizacije po novem 
obračunu dodatno podcenjeni. Zato je poslovni rezultat, bodisi 
skozi kategorijo dohodka ali novo kategorijo dobička in s tem 
seveda skozi kategorijo akumulacije obračunsko izkazan napih- 
njeno. 

Kot kažejo polletni obračuni, so se opozorila o tem, da novi 
sistem dejansko omogoča dodatno »krojenje« poslovnih izidov, 
tudi uresničila. 
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Analiza, ki smo jo opravili v Zavodu za družbeno planiranje2 

— v kateri smo kritično ovrednotili letošnje polletne finančne 
rezultate, kot jih izkazujejo zbirne bilance na ravni celotnega 
gospodarstva Slovenije, je pokazala naslednje ključne ugotovitve: 

Skupaj je bil ves prihodek slovenskega gospodarstva, ki je bil 
letos obračunan po t.im. zaračunani (fakturirani) realizaciji, 
v prvem polletju letos za preko 600% večji, kot je znašal za prvo 
polletje lani preračunani »primerljivi« celotni prihodek gospodar- 
stva. V tem okviru so t.im. poslovni prihodki, ki so v lanskem letu 
oblikovali pretežen del celotnega prihodka, letos predstavljali le 
tri četrtine vsega prihodka. 

T. im. »prihodki od financiranja«, ki doslej v pretežni meri niso 
vstopali v obračun uspeha, pa so letos prispevali kar četrtino 
celotnega prihodka. Za velik del teh prihodkov lahko trdimo, da 
po svoji ekonomski vsebini ne pomenijo nikakršnih »prihodkov«, 
pač pa elemente prevrednotenja premoženja zaradi inflacije, ki bi 
morali biti vključeni v bilanco stanja, ne pa v obračun uspeha 
poslovanja. 

Vsi odhodki gospodarstva, ki po novem sistemu vstopajo 
v obračun finančnega uspeha pa so bili v primerjavi s »preračuna- 
nimi« celotnimi odhodki v lanskem prvem polletju večji za okoli 
590%, kar pomeni, da je bila njihova »primerljiva« rast za okoli 10 
indeksnih točk nižja od primerljive rasti celotnih prihodkov. Na 
prvi pogled bi torej lahko na osnovi teh primerjav sklepali, da je 
gospodarstvo v letošnjem letu uspelo vidno izboljšati ekonomič- 
nost poslovanja; analize pa so pokazale, da so doseženi premiki 
predvsem »rezultat« novega sistema revalorizacije, ki je omogo- 
čil, da so materialni stroški nerealno obračunani. Prav tako je bila 
zaradi ukinitve obvezne revalorizacije tudi amortizacija v gospo- 
darstvu obračunana nerealno nizko. 

Čeprav je že v dosedanjem sistemu bilo vrednotenje oziroma 
obračun materalnih stroškov ena od najbolj šibkih točk obračun- 
skega sistema, pa žal lahko ugotavljamo, da so najnovejše rešitve 
na tem področju prinesle samo še dodaten korak nazaj od real- 
nega obračuna materialnih stroškov. 

Gospodarstvo Slovenije je tako ob polletnem obračunu v glo- 
balu »pridelalo« za preko 8 tisoč mlrd din »presežka« finančnih 
prihodkov nad obračunanimi finančnimi odhodki, ki je v obračunu 
uspeha povečeval izkazani poslovni izid - bruto dobiček in do- 
hodek. 

Kot rezultat razlike med obračunanimi celotnimi prihodki in 
odhodki je tako slovensko gospodarstvo v prvem polletju letos 
v globalu izkazalo precejšen bruto dobiček (okoli 13,3 tisoč mlrd 
din), ki pa bi bil z »očiščenjem« vseh obračunskih učinkov 
bistveno manjši. 

Spričo vseh omenjenih problemov in defektov v obračunu 
finančnega uspeha, je seveda na osnovi izkazanih podatkov iz 
periodičnega obračuna na makroekonomski ravni tudi zelo težko 
ocenjevati, v kolikšni meri so bila izkazana razmerja v razporeja- 
nju dohodka v letošnjem prvem polletju stvarna in v kolikšni meri 
skladna z zastavljeno delitveno politiko za letošnje leto. 

Primerjave globalnih elementov razporejanja dohodka na ravni 
gospodarstva Slovenije, kot ga kažejo podatki iz t. im. zbirne 
bilance »razporeditve rezultatov« s primerljivimi elementi razpo- 
rejanja dohodka iz prvega polletja lani, ki po novem sistemu 
oblikujejo razporejeni dohodek sicer pokažejo, da je bil v pollet- 
nih obračunih izkazani razporejeni dohodek celotnega gospodar- 
stva Slovenije - z vsemi učinki obračuna v prvem polletju letos 
kar za okoli 570% večji od preračunanega razporejenega dohodka 
iz lanskega prvega polletja. Ob takšnem razporejenem dohodku 
kaže primerjava posameznih elementov delitve dohodka v letoš- 
njem prvem polletju v primerjavi s prvim polletjem lani izredno 
ugodne premike v korist gospodarstva: 

- Vse obveznosti, ki jih je gospodarstvo obračunalo iz dohodka 
in iz osebnih dohodkov za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
potreb ter za SIS materialne proizvodnje skupaj so znižale ude- 
ležbo v razporejenem dohodku za 2 strukturni točki (od 41,3% na 
39,4%), na račun krepkega znižanja deleža prispevkov in davkov iz 
osebnih dohodkov medtem ko se je delež prispevkov in davkov iz 
rezultata povečal. 

- Del dohodka, ki ga je gospodarstvo razporedilo ob polletju za 
čiste osebne dohodke in skupno porabo, se je v primerjavi z lan- 
skim prvim polletjem tudi znižal (v strukturi izkazanega razporeje- 
nega dohodka se je njihov delež zmanjšal od 45,1% na slabih 
39,5%). Bruto osebni dohodki, ki so se po novem sistemu v pre- 
težni meri obračunali kot poslovni odhodki pred ugotovitvijo 
bruto dobička, le v majhnem delu, pa kot element delitve dobička, 

2 Podrobnejša ocena doseženih globalnih razmerij v ustvarjanju in delitvi 
dohodka v gospodarstvu SR Slovenije v prvem polletju 1989, ki je bila izdelana 
v Zavodu SRS za družbeno planiranje, je skupaj z nekaterimi analitičnimi 
tabelami objavljena v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije št. 20 z dne 20. 9. 
1989. 

so glede na preračunano »primerljivo« dinamiko rasti dohodka 
namreč rasli precej zmerneje kot izkazani dohodek. 

- Kot končen rezultat celotne opravljene delitve je gospodar- 
stvo Slovenije v globalu izkazalo za prek 7 tisoč mlrd din akumula- 
cije, kar je skoraj 10 krat toliko, kot je znašala akumulacija gospo- 
darstva v lanskih polletnih obračunih. 

Ob tem je bilo v prvih šestih mesecih letos v 536 organizacijah 
(od 3.542) izkazano za 3 tisoč milijard din izgube; od tega jo je 
skoraj tri četrtine v industriji. Znaten del izgube (kar 33%) je tako 
imenovane izgube na substanci. Poleg te izgube morajo letos 
organizacije pokriti tudi izgubo iz prejšnjih let, ki so jo ugotovile 
v bilanci skritih izgub in skritih rezerv. Ta znaša 1.270 milijard din 
in zadeva 136 organizacij. 

Tudi če odštejemo velike izgube, ki jih je letos izkazalo gospo- 
darstvo, in potrebo po pokritju tistih iz prejšnjih let, je v polletnih 
računih izkazana neto akumulacija bistveno večja od izkazane 
v lanskem letu. 

Jasno pa je, da je spričo vseh omenjenih obračunskih možnosti 
izkazana akumulacija v prvem polletju letos krepko računsko 
prenapihnjena. Po svoji ekonomski vsebini namreč izkazana aku- 
mulacija ne predstavlja le novoustvarjene vrednosti - sredstev za 
razširjeno reprodukcijo - pač pa tudi »ostanek« učinkov revalori- 
zacije,ki se skozi delitev ni potrošil. Če bi namreč v celotnem 
obračunu »očistili« oziroma izločili vse učinke revalorizacije, ki so 
v bilanci uspeha napihnili poslovne rezultate, bi ugotovili, da je od 
celotne izkazane akumulacije v slovenskem gospodarstvu za raz- 
širjeno reprodukcijo ostalo zelo malo. 

Na osnovi analize doseženih rezultatov poslovanja gospodar- 
stva v prvi polovici letošnjega leta zato izkazanih bilančnih razme- 
rij v oblikovanju in razporejanju razpoložljivih sredstev na ravni 
celotnega gospodarstva Slovenije ne moremo in ne smemo jemati 
kot podlago za ocenjevanje možnih celoletnih poslovnih rezulta- 
tov in s tem za projekcije možnih celoletnih razmerij v splošnih 
bilancah sredstev. 

Menimo, da bo glede na ugotovljene anomalije, ki so jih poka- 
zali polletni obračuni, in ki bodo verjetno v celotnem jugoslovan- 
skem gospodarstvu pokazale podobno sliko oz. podobne ugotovi- 
tve, na zvezni ravni potrebno še pred izdelavo celoletnih finančnih 
obračunov spremeniti oz. dopolniti nekatera določila obračun- 
skega sistema, zlasti še tisti del, ki se nanaša na sistem revaloriza- 
cije, tako da bi organizacije v celoletnih bilancah izkazale real- 
nejšo sliko o tem, kakšna so stvarna razmerja v oblikovanju in 
razporejanju novoustvarjene vrednosti in v premoženjskih bilan- 
cah tako na mikro ravni, kot na ravni celotnega slovenskega 
gospodarstva. 

3.2. SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO IN BILANCA 
STANJA V POGOJIH VISOKE INFLACIJE 

Z letošnjim polletnim obračunom morajo delovne organizacije 
in druge pravne osebe predložiti tudi glavne sintetične podatke iz 
bilance stanja. Te podatke so morale predložiti le velike in srednje 
organizacije (ki predstavljalo 92% števila zaposlenih in 97% celot- 
nega prihodka od vseh gospodarskih organizacij, ki so bile dolžne 
predložiti polletni obračun SDK). Bilanca stanja daje podatke 
o stanju 30. 6. 1989 v primerjavi s stanjem 1.1. letošnjega leta po 
opravljeni saldaciji skritih izgub in rezerv. Podatki o začetnem 
stanju (1.1. 1989) se v primerljivih postavkah ujemajo s podatki iz 
zaključnih računov za leto 1988 in spremembami po bilanci skritih 
izgub in rezerv (povečanje vrednosti osnovnih sredstev za okrog 
13000 milijard din zaradi revalorizacijskega popravka sedanje 
vrednosti, povečanje poslovnega sklada kot rezultat te bilance za 
okrog 14000 milijard din). 

Iz različnih vzrokov, med katerimi so najvažnejši sprememba 
postavk bilance, spremembe v kontnem planu, spremembe 
v obračunu ravlorizacije ter v obračunu bilance uspeha, organiza- 
cijske spremembe itd., je analitična vrednost podatkov iz bilance 
stanja ob polletju letos na narodnogospodarski ravni precej vpra- 
šljiva. 

Opozorimo naj na problematičnost podatka o prirastu družbe- 
nega kapitala (dosedanjega poslovnega sklada), ki je nominalno 
mnogo nižji od rasti cen na drobno v tem obdobju, s katerim bi 
morali revalorizirati njegovo začetno stanje. Verjetno je to pred- 
vsem posledica možnosti, ki jo daje novi zakon, po kateri so 
nekatera podjetja (verjetno kar precejšnje število) knjižila revalori- 
zacijo poslovnega sklada začasno med revalorizacijsko rezervo 
(le-ta v polletni bilanci slovenskega gospodarstva izkazuje zelo 
visok znesek). 

Kljub izjemno visoki revalorizacijski rezervi, ki so jo bila podjetja 
dolžna obračunati tudi, če so revalorizirala vsa osnovna sredstva 
z enotnim količnikom, pa je nominalna rast trajnih virov sredstev 
(lastnega kapitala), kakor tudi celotne aktive in pasive nižja od 
rasti drobnoprodajnih cen kot uradnega koeficenta revalorizacije, 
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kar pomeni, da je kljub izkazani akumulaciji okrog 7 tisoč milijard 
din prišlo do realnega zmanjšanja substance slovenskega gospo- 
darstva za 5% oziroma prek 10 tisoč milijard din, dejstvo, ki torej 
zelo relativizira izkazane podatke v bilanci uspeha. 

Do podobnih ugotovitev smo lahko prišli že ob zaključnem 
računu za leto 1988, kar kaže na to, da kljub sistemu revaloriza- 
cije, kratkoročno blažimo ekonomske težave z nažiranjem sub- 
stance, zamegljenim z inflacijo. 

V letošnjem polletnem obračunu prihaja še do ene pomembne 
anomalije, ki napihuje dohodek, oziroma dobiček in akumulacijo. 
To je prenizek obračun amortizacije. Podjetja namreč niso bila 
dolžna revalorizirati amortizacije, kar po eni strani znižuje materi- 
alne stroške in s tem umetno napihuje izkazani dohodek, dobiček 
in akumulacijo, po drugi strani pa je nepravilno vrednotena tudi 
sedanja vrednost osnovnih sredstev, kot osnova za začasno reva- 
lorizacijo osnovnih sredstev med letom. Rezultat revalorizacije 
osnovnih sredstev je tako prevelik, kar v obračunu po novem spet 
napihuje prihodke od financiranja in s tem celotne prihodke, 
v delitvi prihodka pa dohodek in akumulacijo. 

V letošnjem prvem polletju se je realno zmanjšala tudi sedanja 
vrednost osnovnih sredstev gospodarstva, in sicer za 3%, če 
upoštevamo rast drobnoprodajnih cen. Če pa upoštevamo, da je 
rast cen investicijskih dobrin precej višja od rasti cen na drobno in 
če upoštevamo že omenjeno previsoko vrednotenje sedanje vred- 
nosti osnovnih sredstev zaradi prenizko obračunane amortizacije, 
je realno zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev še večje. To 
kažejo tudi razpoložljivi podatki o izplačilih za investicije, katerih 
nominalni indeks (v primerjavi s prvim polletjem lani je znašal 630) 
je za 40% nižji od indeksa rasti cen investicijskih dobrin (ki je 
v tem obdobju znašal preko 1000). 

4. UKREPI EKONOMSKE POLITIKE IN NJIHOVI 
UČINKI V LETU 1989 

4.1. KREDITNO MONETARNA POLITIKA 

Cilji ekonomske politike v letu 1989 so bili definirani kot usmeri- 
tev za zmanjšanje inflacije, povečanje proizvodnje in zagotavlja- 
nje predvidene plačilne bilance ter povečanje izvoza ob ustrezni 
rasti uvoza. 

Naloga kreditno-monetarne politike je, da podpira te temeljne 
cilje, vendar pa mora biti v osnovi restriktivna. Restriktivnost 
denarne politike je v letu 1989 opredeljena z določeno stopnjo 
porasta neto domače aktive monetarnega sistema (prej 103%, 
zdaj 439% letni porast). To nalogo skuša NBJ doseči predvsem 
s spreminjanjem višine obvezne rezerve, politiko realne eskontne 
stopnje in s krediti iz primarne emisije. 

Kljub takim ciljem je za prvih 7 mesecev letos značilna nomi- 
nalna ekspanzija v gibanju dinarskih plasmajev bank in v porastu 
denarne mase. Za uravnavanje količine denarja v obtoku oz. za 
zaustavitev neugodnih denarnih gibanj, je bilo sprejetih več ukre- 
pov, še več pa je bilo najavljenih. S spremenjeno metodologijo 
obračunavanja obvezne rezerve (zdaj diferencirane stopnje 
obvezne rezerve za posamezne vrste depozitov), diferenciranega 
obrestovanja obvezne rezerve in pri izračunu upoštevanje pov- 
prečnega dekadnega stanja depozitov, je bila narejena nova pre- 
razporeditev po bankah (več izločajo banke, ki imajo več vpogled- 
nih sredstev). 

Tudi pri določanju mesečne eskontne stopnje NBJ, ki je osnova 
za določanje realno pozitivnih obresti, je bila v letošnjem letu 
metodologija ponovno spremenjena. Rezultat vseh teh sprememb 
je, da je znašala, v prvih 6 mesecih letos, povprečna eskontna 
stopnja NBJ mesečno 20,7%, cene na drobno pa so v SFRJ 
naraščale mesečno za povprečno 22,4%, ali za 7,7% hitreje. Torej 
je bila v tem obdobju eskontna stopnja NBJ v povprečju ponovno 
negativna. Poleg ostalih razlogov (nizki osebni dohodki, pogosto 
spremenjeni pogoji vezave sredstev občanov, možnosti vezave 
sredstev v klubih varčevalcev in pri internih bankah) so tudi nizke 
revalorizacijske stopnje vplivale na nizek porast varčevanja pri 
bankah. Ob tem, ko so cene na drobno večje za 236% so dinarske 
hranilne vloge v prvih 6 mesecih porastle nominalno le za 116% in 
devizne za 220%. Pri tem izhaja okoli četrtina nominalnega pora- 
sta iz pripisanih revalorizacij in realnih obresti. 

Z julijem je bilo poenostavljeno in racionalizirano poslovanje 
med NB in bankami ter spremenjeno dajanje reeskontnih kredi- 
tov. Osnovne spremembe so v tem, da vsaka sprememba ree- 
skontnih stopenj velja za vse kredite, ne le za nove. Bankam se ne 
predpisuje več obrestna mera pri dajanju kreditov iz primarne 
emisije končnim uporabnikom. Z novim reeskontnim mehaniz- 
mom bodo vsakokratne spremembe vidne takoj, seveda če ne bo 
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množice izjem. Za obresti za te kredite velja eskontna stopnja 
NBJ, ki se obračunava mesečno, zaračunava mesečno ali trime- 
sečno, plačuje pa v 8 dneh po preteku meseca ali 15 dni po 
preteku trimesečja. 

Gospodarska aktivnost, izražena s porastom industrijske proiz- 
vodnje, narašča. Koliko je k temu oživljanju pripomogla kreditna 
politika bank je težko oceniti, saj je cena kapitala v bankah kljub 
julijskemu znižanju še vedno zelo visoka (realno med 10% in 15%). 
Indirektno pa je cena kapitala gotovo ugodno vplivala na raciona- 
lizacijo finančnega poslovanja in na hitrejše obračanje kapitala. 
To trditev potrjuje bistveno počasnejša rast kapitala od rasti cen, 
saj so se pri 342% porastu cen na drobno v prvih 7 mesecih 
, povečali kratkoročni krediti v SR Sloveniji za 250% in dolgoročni 
krediti za 219%. Krediti iz primarne emisije naraščajo počasneje 
od možnosti, tako da ostaja del primarne emisije neizrabljen, kar 
kaže na splošno dobro likvidnost bank. Na občasno znižano 
likvidnost bank vplivajo v glavnem spremembe pri izločanju 
obvezne rezerve. 

V podjetjih je likvidnost dosti bolj neusklajena, pri nekaterih 
podjetjih občasno tudi kritična. Ker pa je bila pri nas doslej 
razširjena praksa toleriranja nelikvidnosti in finačne nediscipline, 
posebno družbenega sektorja, je bila s tem dejansko izvedena 
socializacija nelikvidnosti. Ti efekti so toliko močnejši, kolikor je 
monetarna politika bolj restriktivna. Pri tem pravica gospodarstva, 
da se med seboj kreditira ni vprašljiva. 

Zaradi insolventnosti je SDK do konca julija sprožila stečajni 
postopek za 3 podjetja in 7 SIS-ov. Stalne in občasne težave 
z nezmožnostjo plačevanja je imelo do konca julija (po podatkih 
SDK), okoli 71 organizacij s 46.797 zaposlenimi. Insolventnost je 
bila koncentrirana pretežno v industriji in železniškem prometu. 
Več kot polovica vrednosti neplačanih obveznosti je bilo v družbe- 
nih dejavnostih z malo ali nič zaposlenimi. Tako odpade na 23 
SIS-ov z 0 zaposlenimi 49% od vse vsote neplačanih računov. 

Na poslabšano likvidnost v gospodarstvu kažejo tudi terjatve, ki 
so v prvih šestih mesecih naraščale hitreje (za 288%) kot cene na 
drobno (236%), kar je odraz sedanjih inflacijskih razmer, ki sili 
gospodarstvo, da ima čimmanj sredstev na žiro računih in čimveč 
v bolj donosnih finančnih naložbah. Tudi obveznosti do dobavite- 
ljev (porast za 302%) so naraščale hitreje od inflacije, kar ponovno 
dokazuje, da slabi finančna moč gospodarstva in tudi finančna 
disciplina. Končna posledica poslabšanega položaja je tudi zna- 
ten porast izgub v gospodarstvu. 

V denarno kreditni politiki se je tedaj letos zaenkrat in pod 
presijo vrste blokad (zlasti posredne sistemske narave) dejansko 
nadaljevala politika iz preteklih let, kar ima v pogojih višje inflacije 
vse težje efekte. Kopiči se notranji dolg in zavlačuje zagotovitev 
realnih virov za njegovo servisiranje. Funkcije denarne in fiskalne 
politike so nejasno razmejene. Fiskalna politika, kakršna je, nima 
pravih instrumentov da bi hkrati z denarno zagotavljala primerno 
restriktivnost. Omogočeno je vegetiranje gospodarstva, sredstvo 
je inflacija. Denominacija dinarja v situaciji, kot jo imamo, verjetno 
ne more ničesar rešiti. 

4.2. POLITIKA EKONOMSKIH ODNOSOV 
S TUJINO 

Poizkusi ekonomske politike v prvem polletju letos, da bi z več- 
jim uvozom spodbudili proizvodnjo in rast družbenega proizvoda 
ter preko zmanjševanja deviznih rezerv vplivali na zniževanje 
inflacije, niso bili uspešni - zaradi kasnejših plačil uvoza blaga se 
kljub povečevanju primanjkljaja s konvertibilnim področjem 
devizne rezerve ne zmanjšujejo, poleg tega pa presežek v klirin- 
škem poslovanju povzroča dodatno avtonomno kreiranje denarja 
v obtoku. Visok nivo deviznih rezerv dosegamo tudi z ugodnimi 
gibanji na storitvenem področju, kjer je v velikem porastu pred- 
vsem priliv od turizma, zaskrbljujoč pa je nadaljnji trend upadanja 
priliva od transporta. Devizna likvidnost bank je tako dobra, kasni- 
tev pri plačilih v tujino ni. 

Slovensko gospodarstvo je do 21. avgusta izvozilo nomimalno 
za 8% blaga več kot lani v tem času (to velja za skupni in 
konvertibilni izvoz), bistveno večji pa je uvoz - skupni za okoli 
13% in konvertibilni za okoli 19,5%. 

Ob zaključku prvega polletja so bile te stopnje še nekoliko višje 
- spremljano po tekočih tečajih je bil skupni izvoz za 10% in 
konvertibilni za okoli 9,5% večji, drugačno sliko pa kažejo podatki 
o menjavi s tujino, preračunani po statističnem tečaju. Skupni 
izvoz je bil za okoli 18,5% večji, konvertibilni pa za okoli 19,0%. 
Dosežena 3% rast izvoznih cen v prvih petih mesecih letos (pri 
izračunu cen se upošteva izvoz oz. uvoz po tekočem tečaju, zato 
je korektno računati realne kategorije le na osnovi preračunov po 
tekočem tečaju), pomeni realno povečanje izvoza blaga v prvem 
poolletju za 7% oz. 6,5% na konvertibilno področje. 
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Glede na to, da se je v prvem polletju letos v primerjavi z istim 
obdobjem lani bistveno okrepila vrednost ameriškega dolarja 
v primerjavi z ostalimi konvertibilmimi valutami (ameriški dolar je 
v prvem polletju letos v povpračju veljal okoli 1,9 DEM, medtem ko 
je lani v istem obdobju veljal nekaj manj kot 1,7 DEM), moramo pri 
analiziranju zunanjetrgovinskih podatkov, ki so izraženi v ameri- 
ških dolarjih po tekočem tečaju upoštevati dejstvo, da so podatki 
o realiziranem izvozu oz. uvozu podcenjeni medtem ko so 
podatki, izraženi v statističnem tečaju precenjeni. 

Nekajletno omejevanje uvoza je v letošnjem letu prekinjeno 
— proces liberalizacije na tem področju daje pozitivne rezultate, 
saj dosegamo visok skupni in še posebej konvertibilni uvoz. 
Pomembnejšo rast ima predvsem uvoz opreme s konvertibilnega 
področja (do 21. avgusta smo uvozili kar za 68,5% več kot lani), ki 
ob skromni investicijski aktivnosti pomeni predvsem nadomešča- 
nje iztrošene opreme ter modernizacijo proizvodnje in približeva- 
nje planiranemu deležu uvoza opreme v skupnem uvozu. Daleč 
največji porast beležimo pri uvozu potrošnega materiala; kar 
skupaj s surovinami in repromaterialom pomeni 15% povečanje 
glede na lansko leto. Uvoz blaga za široko potrošnjo se nekoliko 
umirja. Ob takem uvozu na skupnem področju dosegamo 106,4% 
pokritje, uvoz s konvertibilnega področja pa izvoz na to področje 
trenutno že nekoliko presega. 

Po živahni izvozni dinamiki na klirinško področje v letošnjih 
prvih mesecih, se slovenski izvoz umirja (do 21.8.je izvoz večji 
glede na lani za okoli 7%), jugoslovanski izvoz pa je nekoliko nižji 
od lanskega. Drastično zmanjševanje uvoza s teh trgov (v primer- 
javi z lanskim letom je Slovenija uvozila za okoli 25% manj, 
celotno jugoslovansko gospodarstvo pa za okoli 15% manj). Tako 
klirinški presežek tekočih transakcij še nadalje narašča. 

Izvoz je na splošno v slovenskem gospodarstvu tudi v zadnjjh 
mesecih glavvi generator za proizvodnjo, saj ob siloviti inflaciji še 
posebej v zadnjih mesecih domače povpraševanje in poraba sla- 
bita. Večjo izvozno aktivnost pričakuje slovensko gospodarstvo 
tudi v jesenskih mesecih, vsekakor pa samo velik priliv tujih 
naročil v drugem trimesečju ne bo dovolj za take optimistične 
napovedi. Ob težavah z dinarsko likvidnostjo bo ekonomska poli- 
tika morala nuditi vso nadaljnjo podporo izvoznikom predvsem 
z nadaljevanjem razbremenjevanja gospodarstva ir) s tečajno poli- 
tiko. 

V letošnjem letu drsenje tečaja dinarja zaostaja za domačo 
inflacijo, saj je bilo v Jugoslaviji konec julija razmerje med tečajem 
konvertibilnih valut in cenami na drobno za dobrih 5,5 odstotnih 
točk slabše kot ob koncu leta, v Sloveniji pa je bilo to razmerje, ob 
nekoliko drugačni valutni strukturi in nekoliko hitrejši rasti drob- 
noprodajnih cen, kar za okoli 10 odstotnih točk slabše kot ob 
koncu leta 1988. Razkorak med domačimi cenami in tečajem je še 
za dobre tri odstotne točke večji, če kot izhodišče upoštevamo 
razmerje med tečajem in cenami ob koncu maja 1988, ki ga je 
ekonomska politika postavila kot kriterij za drsenje dinarja v letoš- 
njem letu. Omeniti velja, da je na tako stanje lahko vplival sredi 
julija sprejeti popravek pri izvajanju tečajne politike, ko naj bi pri 
drsenju dinarja, v večji meri kot do sedaj, upoštevali ponudbo in 
povpraševanje po devizah ter plačilnobilančni kriterij (stanje pla- 
čilne bilance, devizne rezerve), vendar je dejstvo, da je bil razko- 
rak med tečajem in cenami precej velik tudi pred julijem. 

Čeprav je res, da Jugoslavija v letošnjem letu dosega ugodna 
plačilnobilančna gibanja in rekordno raven deviznih rezerv (po 
podatkih NBJ je bilo sredi avgusta stanje deviznih rezerv Jugosla- 
vije okoli 4.7 mlrd USD), pa nismo prepričani, da so zasuki pri 
izvajanju tečajne politike na podlagi dobrih rezultatov v krajšem 
obdobju, dovolj tehtni. Če zanemarimo dvomljivosti pri statistič- 
nem prikazovanju domačih cen, se ob odločitvi po omenjeni, 
spremembi postavlja vprašanje stabilnosti ugodnih plačilnobi- 
lančnih rezultatov in zaupanja izvoznega dela gospodarstva 
v tečajno politiko, ki mu s takimi spremembami podira izvozne in 
dohodkovne kalkulacije. 

4.3. CENOVNI TRENDI IN SPEMINJANJE 
MEDSEKTORSKIH DOHODKOVNIH POLOŽAJEV 
V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU 

Stopnje rasti cen med 22 do 36% mesečno v minulih treh 
mesecih potrjujejo dejstvo, da se poslovanje gospodarstva ter 
življenje prebivalstva odvija v razmerah hiperinflacije. Stopnje 
rasti cen so višje pri cenah industrijskih proizvajalcev, kar pomeni 
dodatne pritiske na cene na drobno in življenjske stroške 
v naslednjem obdobju. Hitrost inflacije vse bolj postavlja v ospre- 
dje čas kot ključni dejavnik za ohranjanje ali izgubljanje zatečene 
ravni standarda ali gospodarskega položaja za posamezne sub- 
jekte. 
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RAZMERJE MED TEČAJEM DINARJA IN CENAMI NA DROBNO 
SFRJ IN SR SLOVENIJA (maj 1988 = 100) 
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Primerjava med gibanji cen kot jih kaže statistika za SR Slove- 
nijo in na ravni vse države pa pokaže, da je po posameznih 
mesecih stopnja rasti cen v Sloveniji pri proizvajalcih v povprečju 
nekoliko višja, pri življenjskih stroških pa nižja kot v povprečju 
V Jugoslaviji (tabela 3). 

V večini občin v Sloveniji nameravajo v septembru povečati 
cene stanarin, mestnega potniškega prometa in komunalnih stori- 
tev. V zadnjem obdobju so se med cenami komunalnih storitev 
največ povečale cene za kanalščino in vodo. 

Poviševanje absolutne ravni cen v obdobju od junija 1988 do 
junija 1989 je spremljal tudi proces relativnih cenovnih spre- 
memb. Ocenjujemo, daje cenovna dinamika v tem obdobju prece- 
njena zaradi lanske administrativno zadrževane rasti cen (zamrz- 
nitev, nominalni limiti, procedura prijavljanja višjih cen). Tako 
(dodatno) ustvarjeni cenovni pritiski so bili preneseni in sproščeni 
v letu 1989. Menimo, da primerjavo med gibanjem cen v lanskem 
drugem in letošnjem prvem polletju dodatno otežuje sprememba 
konteksta poseganja ekonomske politike: njena pozornost je pre- 
usmerjena od zaviranja potrošnje k pospeševanju proizvodnje, od 
zaviranja rasti cen k zmanjševanju proizvodnih stroškov. 
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V lanskem drugem polletju so se cenovna razmerja spremenila 
najbolj v prid sektorju »proizvajalci repromateriala«, nadpovpre- 
čen pa je bil še dohodkovni položaj energetike (glej tabelo). 
Izrazito neugodno spremembo dohodkovnega položaja sta zabe- 
ležila kmetijstvo in sektor 
»proizvodnja surovin«. 

TABELA: Spremembe dohodkovnega položaja 
glede na slovensko povprečje 

Energe-Proizvod. Proizvod. Proizv. Kmetij- Proizv. 
tika surovinrepromat. final. ind. stvo storitve 

izdelkov 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 

76,1 
104,7 
94,3 

120,2 
102,1 
103,6 
76,8 
83,8 
76,6 
69,3 
51,0 
60,5 

123.8 
104.9 
107.2 
69,0 
63,5 
71,4 

136,6 
98,9 
83,2 

129.3 
129,6 
102,9 

118,9 
114,0 
124.0 
112,6 
166,6 
184,9 
194.1 
177,8 
170,4 
153,4 
152.2 
127,0 

95,0 
106,3 
104.8 
103.9 
99,9 
98,4 
84,7 
83,9 

100,0 
101,5 
109,3 
113,9 

102,5 
94,7 
95.4 
97,7 
63.5 
66,4 
66.0 
54,2 
55,4 
59.4 
63.5 
60.1 

95.4 
90,8 
83.5 
93,5 
81.7 
76.5 
71.6 
86,2 
80,0 
80,5 
72,0 
90,2 

Input-output analiza je torej pokazala, da so gledano v celoti 
cenovna razmerja v drugem lanskem polletju - kjer je bilo to 
mogoče - težila k izničenju posledic administrativnega cenov- 
nega posega iz sredine novembra 1987. V lanskem drugem pol- 
letju vzpostavljena razmerja dohodkovnih položajev se do junija 
1989 ne spremenijo bistveno, razen precejšnjih sprememb 
v škodo energetike ter v korist proizvodnje surovin. Drugim sek- 
torjem se položaj na rang-lestvici ni bistveno spreminjal. 

Sistematičnost cenovnih sprememb smo proučili s stališča 
posameznih sektorjev in s stališča celote. Najznačilnejše spremi- 
njanje (poslabševanje) dohodkovnega položaja je imelo kmetij- 
stvo (in sicer -4,3% mesečno), nekoliko manjšo signifikantnost 
odkrivamo še pri energetiki (-4,0% mesečno). Pri ostalih sektorjih 
so bile mesečne spremembe dohodkovnih položajev tako močno 
različne, da v njih ni mogoče najti kvalitete sistematike. Za presojo 
gibanj intenzivnosti proučevanih sprememb na globalni ravni smo 
uporabili kriterij podobnosti med dohodkovnim položajem posa- 
meznega meseca glede na predhodni mesec (Graf 1); čim bližje 
enici je .krivulja podobnosti', bolj je povprečna sprememba 
dohodkovnega položaja sektorjev podobna tisti v predhodnem 
mesecu. 

GRAF 4 
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Umirjajoča stopnja sprememb v razmerjih cen med lanskim 
novembrom in majem 1989 kaže, da (letošnja) hiperinflacija nima 
večjih vplivov na relativna dohodkovna razmerja. Očitno je, da 
liberalizacija cen ni zadostna za vzpostavitev ravnotežnih cenov- 
nih paritet. Šele spremembe v proizvodnih odločitvah, pogojenih 
s spremembami v povpraševanju, ki se bo na spremenjena 
cenovna razmerja najprej odzvalo, bo lahko vodilo k občutnejšim 
strukturnim gospodarskim premikom. 

4.4. POLITIKA SREDSTEV ZA TEKOČO PORABO 
TER NJENI PROBLEMI V RAZMERAH VISOKE 
INFLACIJE 

4.4.1. SKUPNA PORABA3 

Sredstva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti so bila v prvem polletju letošnjega leta omejevana z zveznim 
interventnim zakonom, zato se je pri samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti v prvi polovici leta na osnovi 
trendov v prilivih oblikoval primanjkljaj sredstev glede na ovred- 
notene programe iz bilance sredstev in nalog za leto 1989, obrav- 
navane v Skupščini SR Slovenije. 

Po prenehanju veljavnosti zakona so samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti začele dvigovati prispevne stop- 
nje in s tem začele priliv sredstev prilagajati višini ovrednotenih 
programov. Tako je priliv sredstev samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti v prvih osmih mesecih, skupaj s sred- 
stvi iz poračuna po periodičnih obračunih, znašal v globalu 12.371 
milijard din, kar je za 663,3% več kot v enakem lanskem obdobju 
in v globalu že dosegel višino ovrednotenih programov po skupš- 
činski bilanci za to obdobje. Po posameznih samoupravnih inte- 
resnih skupnostih prilivi sredstev niso bili usklajeni z njihovimi 
ovrednotenimi programi, zato so republiške samoupravne inte- 
resne skupnosti del sredstev iz poračuna po periodičnih obraču- 
nih namenile za premostitev likvidnostnih problemov občinskih 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Ocenjujemo, da bodo do konca leta v globalu samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti realizirale za dobrih 
6 % višje prilive sredstev od ovrednotenih programov. Zato se 
v letošnjem letu obremenitve za samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti v globalu ne bi smele več povečevati; preko 
sprememb prispevnih stopenj bi bilo potrebno zagotoviti čim 
večjo usklajenost prilivov sredstev po posameznih SIS z ovredno- 
tenimi programi, oziroma zagotoviti ustrezno prelivanje sredstev 
med SIS, da bi lahko realizirali skupščinsko bilanco v vseh druž- 
benih dejavnostih. 

Visoka inflacija ima v družbenih dejavnostih poleg finančnih še 
druge posledice, ki se najprej kažejo v različnem reagiranju zapo- 
slenih predvsem ob izplačilih osebnih dohodkov. 

GRAF 6 RAST OSEBNIH DOHODKOV - zdravstvo In Izobraževanje 
Sprononke ranerij ravni 0Đ 1908=108.gavpo4*r«tuo=lM 

3) Podrobnejša razdelava je v gradivu, objavljenem v št. 20 Skupščinskega 
Poročevalca 2 dne 20. 9.1989. v »Oceni doseženih globalnih razmerij pri 
ustvarjanju in delitvi dohodka gospodarstva SR Slovenije v prvem polletju 1989 
in uresničevanje bilance nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti«. 
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Ker izplačila OD sproti ne sledi tekoči inflaciji, ampak s ciklič- 
nem gibanjem, se kaže najprej v upadanju, potem pa hitrejšo 
rastjo, ki se najprej kažejo v različnem reagiranju zaposlenih 
predvsem ob izplačilih osebnih dohodkov. 

Ker izplačila OD sproti ne sledi tekoči inflaciji, ampak s ciklič- 
nem gibanjem, se kaže najprej v upadanju, potem pa hitrejšo 
rastjo, ki vsebuje poračune za nazaj, ustvarja občutek večje soci- 
alne nesigurnosti zaposlenih. Na sliki, ki prikazuje indeks realne 
rasti osebnih dohodkov od začetka 1987, se vidi, da se praviloma 
pojavljajo »depresije« v januarju, aprilu (letos v maju) in septem- 
bru, ter veliki porasti v mesecih, ki sledijo tem depresijam. S tem 
se po nepotrebnem povečujejo socialne napetosti (ki jih že sama 
po sebi sproža velika inflacija ter permanentno upadanje sredstev 
za DD - kaže ga linearni trend) v depresivnih mesecih, ki jih 
meseci »izobilja« le težko umirijo, da bi naslednja depresija 
ponovno, a z večjo močjo, sprožila nov val konfliktov. Zato bi bilo 
nujno, da bi sredstva za OD sproti indeksirali. 

GRAF 7 

4.4.3. OSEBNI DOHODKI V POGOJIH VISOKE INFLACIJE 
V prvih šestih mesecih so povprečni osebni dohodki na zaposle- 

nega v Sloveniji porastli za okoli 480% glede na enako obdobje 
lani, kar pomeni ob 449% rasti življenjskih stroškov za okoli 5,7% 
realno višjo raven. V tem obdobju je produktivnost merjena s fizič- 
nim obsegom industrijske proizvodnje na zaposlenega dosegla 
približno 6% rast, torej je bilo gibanje osebnih dohodkov v globalu 
skladno z rastjo produktivnosti v industriji. 

V primerjavi s povprečnimi gibanji na ravni vse Jugoslavije je 
bila dinamika osebnih dohodkov v SR Sloveniji glede na enako 
obdobje lanskega leta v prvih šestih mesecih nekoliko počas- 
nejša. Republiški komite za delo ocenjuje, da je gibanje realnih 
osebnih dohodkov v Sloveniji bolj skladno z gibanjem delovnih 
rezultatov. 

GRAF 8 REALNI OSEBNI DOHODEK 
primerjava kumulativnega ohdohja z enakim obdobje« preteklega leta 

RAST OSEBNIH DOHODKOV - socialno, otroško varstvo 
Spremembe razmerij ravni OD 1988-100, gos podarst ix3=100 

1987 
1 2 3 4 5 6 7 

1989 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

4.4.2. SPLOŠNA PORABA 
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so sredstva za splošno 

porabo porastla za 430% v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar 
pomeni da so se, v primerjavi z rastjo cen na drobno v SR Sloveniji 
v tem obdobju, realno zmanjšala za 18%. Realno zmanjševanje 
sredstev je predvsem posledica delovanja inflacije, saj se prora- 
čunski viri v globalu praktično niso spremenili. Vendar pa v pogo- 
jih visoke inflacije enake stopnje, podobno kot na področju druž- 
benih dejavnosti, ne zagotavljajo realno enakih sredstev zaradi 
tehnike vplačevanja obveznosti. 

Skupščina SR Slovenije je v skladu s sprejeto politiko pospeše- 
vanja drobnega gospodarstva v občinah lani sprejela olajšave 
v Zakonu o davkih občanov, ki se kažejo v izpadu prihodkov 
občinskih proračunov iz tega naslova. Zato je bilo potrebno pove- 
čati deleže odstopljenega posebnega republiškega prometnega 
davka. V letošnjem letu ga prejema že 64 občin (v lanskem letu 45 
občin), poleg tega pa se je maksimalna stopnja odstopljenega 
davka dvignila iz 9% v letu 1988 na 13,5% v letošnjem letu. Tako je 
trenutno že v devetih občinah potrebno nameniti celotna sredstva 
posebnega republiškega prometnega davka, vplačanega na 
območju teh občin, za finaciranje občinskih proračunov. Delež 
odstopljenega prometnega davka se je v strukturi virov občinskih 
proračunov povečal iz 13,8% v letu 1988 na 30% v letošnjem letu. 

Predlagan je drugi letošnji rebalans republiškega proračuna, 
temu bo sledila tudi uskladitev občinskih proračunov, zaradi 
pospešene rasti inflacije v zadnjih mesecih. V rebalansu je 
v okviru neto republiškega proračuna dana prednost sredstvom 
za delo republiških upravnih in pravosodnih organov in organiza- 
cij, zato da bi se poskusila zagotoviti skladna rast osebnih dohod- 
kov zaposlenih v organih in organizacijah z rastjo osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu, kar so interventni zakoni v prejšnjih letih 
v precejšnji meri onemogočali. Tako naj bi sredstva za delo 
organov (največji del so - ob stanju uprave kakršna je - osebni 
dohodki) predstavljala že 80% neto republiškega proračuna, v letu 
1988 je znašal delež teh sredstev 68%, kar zahteva izredno selek- 
tivni in restriktivni pristop pri pokrivanju pri teh in drugih prora- 
čunskih obveznosti. Z rebalansom je tudi predlagana uskladitev 
višine prispevka SR Slovenije zveznemu proračunu na podlagi 
sprememb zveznih predpisov in sprejetega rebalansa zveznega 
proračuna. 

Ih lil H i i*- 
realni OD 
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V tistih dejavnostih v SR Sloveniji, ki so že tradicionalno imele 
višjo raven osebnih dohodkov, je bila v letošnjih prvih šestih 
mesecih, glede na enako obdobje lanskega leta, rast osebnih 
dohodkov precej hitrejša od rasti življenjskih stroškov, medtem ko 
je pri panogah s tradicionalno nižjimi osebnimi dohodki v pov- 
prečju rast osebnih dohodkov zaostajala za rastjo življenjskih 
stroškov. S tem se - kot bistvena značilnost na področju osebnih 
dohodkov - še naprej širijo razponi med dejavnostmi z najvišjimi 
in najnižjimi poprečnimi osebnimi dohodki na zaposlenega. Zdaj 
znašajo že 1:2,35 (lani v 1. polletju 1:2,0). Ker je bilo v globalu 
izplačevanje osebnih dohodkov v skladu z usmeritvami družbe- 
nega dogovora in samoupravnimi splošnimi akti, je mogoče skle- 
pati, da so se ob bolj sproščenih možnostih oblikovanja osebnih 
dohodkov ti hitreje povečevali tam, kjer so bili uspešnejši poslovni 
rezultati. 

V razponih med najvišjim in najnižjim osebnim dohodkovm 
v okviru poslovnih enot pa še ni večjih premikov. V razponu do 1:3 
je bilo po podatkih Zavoda SRS za statistiko v mesecu marcu še 
vedno 70% enot tako kot v septembru lanskega leta, le pri razpo- 
nih ki so večji od 1:5 je v marcu letošnjega leta 4,5% poslovnih 
enot v septembru lanskega leta pa jih je bilo 4%. 

Kakšne pa so značilnosti gibanj poprečnih osebnih dohodkov 
po organizacijskih oblikah? 

TABELA: Indeksi rasti in odstopanja od 
povprečno izplačanih čistih 
osebnih dohodkov v gospodarstvu po 
organizacijskih oblikah 

I.-VII. 88 Odstopanje I.-VII. 89 Odstopanje 
l_V|| 87 od P°vPreč- | vil. 88 od P0VPreč" ja v % ja v % 

SKUPAJ 242,2 +1 572,1 +3 
od tega: 
1. Organizacije zdr. dela 
in delovne skupnosti iz 
gospodarstva 240,0 - 554,8 
2. Organizacije zdr. dela 
in delovne skupnosti 
družbenih dejavnosti 252,0 + 5 593,3 +7 
3. Delove skupnosti 
bank in drugih finančnih 
org. 246,0 +3 761,6 +37 
4. Delovne skupnosti sa- 
moupravnih interesnih 
skupnosti 240,7 0 712,0 +28 
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5. Delovne skupnosti or- 
ganov in organizacij 
družbeno-političnih 
skupnosti 248,6 +4 691,1 +25 
6. Delovne skupnosti za- 
varovalnih in pozavaro- 
valne skupnosti 234,0 -3 715,9 +29 

Res gre tu za usklajevanje osebnih dohodkov glede na kvalifika- 
cijsko strukturo, vendar pa so letošnje odstopanje v negospodar- 
stvu po različnih organizacijskih oblikah velika, posebej pa izsto- 
pajo delovne skupnosti bank in finančnih organizacij. 

Bistveno manjše je odstopanje v organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnosti družbenih dejavnosti,ker se je proces uskla- 
jevanja osebnih dohodkov začel nekoliko odločneje šele od maja 
dalje. 

V minulih mesecih so se hitreje povečevala izplačila osebnih 
dohodkov v negospodarstvu, kot v gospodarstvu. Tako je hitrejša 
rast osebnih dohodkov izvajalcev v družbenih dejavnostih v maju 
in juniju, je delno odpravila zaostanek v razmerju ravni osebnih 
dohodkov teh dejavnosti glede na raven osebnih dohodkov 
v gospodarstvu. Z junijsko rastjo osebnih dohodkov se je zelo 
izboljšalo razmerje ravni pri izobraževanju v osnovnem in sred- 
njem šolstvu, pri zdravstvu pa v stacionarni zaščiti in zobozdrav- 
stveni zaščiti, v socialnem varstvu pa pri družbenem varstvu otrok. 
So pa izjeme, kjer ni kakšnega vidnega izboljšanja razmerja ravni, 
to predvsem velja pri zdravstvu za ambulanto in zdravstveno 
zaščito ter pri telesni kulturi in športu. 

4.4.3.1. POTROŠNJA PREBIVALSTVA V POGOJIH VISOKE 
INFLACIJE 

Kot kažejo podatki, je promet trgovine na drobno v prvih šestih 
mesecih porastel za 419 % glede na enako obdobje lani in ima 
nekoliko hitrejšo rast kot celotno izplačilo osebnih dohodkov 
v tem obdobju (vir SDK obrazec R-1), ki ima 390,5% rast4. Pojav 
lahko pojasnjujemo predvsem z možnostjo obročnih plačil s čeki 
ter ugodnih potrošniških posojil. Ukinitev teh možnosti ter strožji 
pogoji za potrošniška posojila bodo prav gotovo zavrli večje 
nakupe. 

Cene prehrambenih izdelkov ter izdatki za stanovanje rastejo 
hitreje od globalne rasti cen življenjskih potrebščin. Hitrejšo rast 
imajo tudi izdatki za promet. 

Tabela: Porast 
skupinah v letu 
lanskega leta 

cen življenjskih potrebščin po 
1989 - obdobje na povprečje 

- stopnje rasti v % 
I. I.-II I,- l.-IV. I.-V. I.-VI. I.-VII. 

Skupaj 
od tega: 
Hrana 
Tobak 
in pijača 
Obleka 
in obutev 
Stanovanje 
Kurjava 
Stanovanj. 
oprema 
Higiena 
in zdravje 
Kultura 
Promet 

109,9 

116,5 

133,8 

84,2 
97,2 
96,1 

130,5 

134,8 

151,5 

98,9 
134,5 
132,5 

151,1 

152,4 

173,3 

123,0 
148,9 
150,6 

183,9 

181,9 

203,4 

155,1 
198.1 
180.2 

221,3 

221,6 

235,0 

269,0 329,7 

272,4 337,9 

286,2 357,8 

127,3 147,2 173,7 210,6 256,8 312,3 

181,4 210,4 239,4 
236,0 273,5 333,4 
212,6 257,3 321,0 

383,9 

114,3 
102,8 
115,5 

135,2 
115,4 
137,6 

159,2 
134,9 
163,9 

194,5 
167,2 
199,8 

230,0 
207,4 
243,8 

277.4 333,9 
257.5 321,2 
303,3 372,7 

Zaradi majhne elastičnosti pri izdatkih gospodinjstev za hrano 
in stanovanje se prebivalstvo ravno na teh področjih najtežje 
izogne inflacijskim pritiskom. Pri hrani je časovni odlog zaradi 
substitucije s cenejšimi živili, pri izdatkih za stanovanje ga pa ni. 
Močno so v naših razmerah neelastični tudi izdatki za prometne 
storitve. Vse to potrjujejo tudi podatki o strukturi osebne potroš- 
nje prebivalstva za leto 1988, ko so se ob realnem padcu oseb- 
nega dohodka v letu 1988 povečevali prav deleži izdatkov za 
prehrano in izdatki za prevozna sredstva in storitve. 

4 V tej primerjavi so upoštevani podatki Službe družbenega knjigovodstva 
o masi osebnih dohodkov (le-ta ima zaradi zmanjševanja števila zaposlenih 
nižje stopnje rasti, kot poprečni osebni dohodek na zaposlenega), izplačanih 
v obdobju, ker so ti bolj ustrezni za primerjavo z gibanjem prometa trgovine na 
drobno ravno tako realiziranega v obdobju, čeprav realni osebni dohodek na 
zaposlenega kot eden možnih indikatorjev povpraševanja kaže na nekoliko 
drugačne zaključke. 

Zaradi takih gibanj v strukturi cen življenjskih potrebščin, ko je 
inflacijski pritisk najbolj močan ravno na vrstah izdatkov, ki so 
najmanj elastični, se bodo v pogojih sedanje inflacije znašli v več- 
jih težavah predvsem delavci, katerih osebni dohodki rastejo 
počasneje od rasti cen življenjskih potrebščin in delavcih z mini- 
malnimi osebnimi dohodki, saj ti rastejo skladno z rastjo cen 
življenjskih potrebščin. 

4.5. ZBIRANJE IN UPORABA SREDSTEV ZA 
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO V POGOJIH 
VISOKE INFLACIJE 

Način zbiranja sredstev se v pogojih visoke inflacije vse bolj 
kaže kot neprimeren, saj je realna vrednost zbranih sredstev vsak 
mesec nižja, ob tem ko se cene investicijske gradnje povečujejo 
celo hitreje od povprečnih cen (povprečno 30% na mesec). Zbira- 
nje in uporaba sredstev za gospodarko infrastrukturo v letošnjem 
letu tako zaostaja za načrtovanim na večini področij gospodarske 
infrastrukture. 

Zaostajanje priliva sredstev je — po informacijah, zbranih pri 
nosilcih - nabolj prizadelo področje elektrogospodarstva, 
področje železniškega prometa, pa tudi področje vodnega gospo- 
darstva in PTT. Na vseh teh področjih zaostaja za načrtovanim 
tudi realizacija investicijskih programov republiškega pomena. 

Najslabša je situacija pri sredstvih, ki se po enotnih osnovah in 
merilih združujejo iz gospodarstva. Razlog je v načinu zbiranja teh 
sredstev (na osnovi zaključnega računa prejšnjega leta, v desetih 
enakih mesečnih obrokih). Tako je udeležba tega vira v skupnih 
sredstvih SIS materialne proizvodnje (infrastruktura) le še 3-5%. 
Ugodnejši so prilivi sredstev, ki se zbirajo ob ceni (bencinski 
dinar, ki predstavlja že okoli 70% celotnih sredstev za gradnjo 
cest). Tako so razmere relativno najbolj ugodne na naftno plin- 
skem področju in na področju cestne infrastrukture. 

Realizacija infrastrukturnih investicij republiškega pomena je 
bila na področju cestne infrastrukture v minulih mesecih ob tem 
večja od načrtovane. 

5. ZAPOSLOVANJE IN NEZAPOSLENOST 

Tudi v zaposlovanju se potrjujejo nekateri trendi z drugih 
področij. Sredi leta I989, je bilo v združenem delu v Sloveniji 
zaposlenih okoli 817 tisoč oseb, v samostojnem osebnem delu 
- pa se število zaposlenih približuje 32 tisočim. V prvem polletju 
je bilo v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta v združenem 
delu število zaposlenih nižje za 1,4%. Računati je, da bo gibanje 
zaposlovanja tudi v naslednjih mesecih v glavnem zadržalo dose- 
danje značilnosti. V združenem delu se je v gospodarstvu število 
zaposlenih znižalo celo za 1,8%, medtem ko je doslej v negospo- 
darstvu še nekoliko raslo (+0,3%). 

V samostojnem osebnem delu pa je bilo število zaposlenih višje 
za blizu 3%. 

Upadajoča dinamika zaposlovanja v združenem delu je vplivala 
predvsem na gibanje števila nezaposlenih, čeprav se je v tem času 
upokojilo približno toliko delavcev, kot v lani v tem času. 
Poprečno število nezaposlenih v prvem polletju leta I989 je bilo 
tako za 35% večje kot v lanskem prvem polletju. Tako imamo 
približno 3% stopnjo nezaposlenosti. Čeprav se je mladim težje 
zaposliti kot minula leta in se je povečala njihova čakalna doba, je 
njihovo število med nezaposlenimi le v rahlem porastu in to 
predvsem na račun večjega števila nezaposlenih brez strokovne 
izobrazbe. Z upokojevanjem so se namreč sproščala predvsem 
zahtevnejša delovna mesta, na katera smo vsaj doslej lahko zapo- 
slovali večji del dosedanjega priliva iz šol. 

Sredstva, ki jih združujejo Skupnosti za zaposlovanje za soci- 
alno varnost nezaposlenih in za njihovo izobraževanje, so zaen- 
krat zadoščala. Ob stečajih v naslednjih mesecih in ob intenzivnej- 
šem razreševanju ekonomskih in drugih presežkov delavcev, na 
kar delovne organizacije s svojo zaposlitveno politiko resno raču- 
najo, pa se bo verjetno situacija tudi tu bistveno spremenila in 
poslabšala. 

6. INVESTICIJE 

Dinamika letošnjih mesečnih izplačil za investicije v osnovna 
sredstva je neenakomerna in tako je tudi po sedemmesečnih 
podatkih SDK negotovo trditi, da se je že začel nov investicijski 
cikel. Indeks sedemmesečnih izplačil gospodarskih in negospo- 
darskih investicij v osnovna sredstva družbenega sektorja sicer 
znaša 629,1 glede na isto obdobje lani, vendar nominalno le malo 
presega impulz izplačil iz prvega kvartala letošnjega leta, realno 
pa za njim vsekakor močno zaostaja. V sedemmesečnih investicij- 
skih izplačilih izkazujejo gostinstvo in turizem ter finančne, teh- 
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nične in poslovne storitve najvišjo dinamiko, zaostajata pa promet 
in zveze ter gradbeništvo. V primerjavi z lanskim sedemmesečnim 
obdobjem so izplačila industrije povečala delež v gospodarskih 
investicijah od 45,4% na 48,0% zlasti na račun .nujnih moderniza- 
cij in usposabljanja poslovanja v novih organizacijskih oblikah 
s tesnejšim povezovanjem s tujimi partnerji. 

GRAF 9 
IZPLAČILA ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE-NOMINALNO 

primerjava kumu lat ivnega obdobja z enakim obdobjem preteklega leta 
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prednost skupnim vlaganjem in višji delež sofinanciranja. V dose- 
danjih petih paketih naložb je razvojni dinar olajšal začetek grad- 
nie 204 projektom, ki bodo ob 13% sofinanciranju razvojnega 
sklada koristili za 247 mio S opreme zlasti za posodobljanje 
izvoznih programov, ki predvidevajo letni izvoz 206 mio S. 
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Deflacioniranje nominalnih indeksov izplačil s kakršnimi koli 
konstrukcijami gibanja cen investicijskih dobrin (cene proizvajal- 
cev sredstev za delo za sedem mesecev imajo indeks 988,2, 
gradbenega materiala pa 894,7) ne omogoča izračuna realne 
ravni, saj nastaja med izplačili in fizično gradnjo vse večji razkorak 
kot posledica galopirajoče inflacije. Fizični indikatorji gradbincev 
in proizvajalcev opreme kažejo za gospodarske investicije neko- 
liko višji realni nivo kot v lanskem letu. 

Investitorji so začeli v juniju graditi 148 gospodarskih objektov 
s predračunsko vrednostjo 437 mlrd din, v juliju pa le 95 s predra- 
čunsko vrednostjo 381 mlrd din. Med največje novo začete pro- 
jekte se uvrščajo: program hidrostatike (Vozila Gorica, 73 mlrd), 
poslovni objekt zavarovalnice Triglav v Kopru (42), racionalizacija 
in ekološka sanacija Jeklarne 2 Ravne na Koroškem (39), izgrad- 
nja hladilnice KK Sevnica (druga faza 31), modernizacija in rekon- 
strukcija v proizvodnji papirja Krško (28) ter aditivno odžvepleva- 
nje dimnih plinov v TE Šoštanj (26). Po številu prevladujejo manjši 
komunalno - infrastrukturni objekti, v negospodarstvu (v dveh 
mesecih začetih 26 objektov) pa adaptacije osnovnih šol. Med 
letos začetimi največjimi objekti ima največ izvršenih del izgrad- 
nja nove tovarne modifikatorjev predlegur Ruše (66%), sledita pa 
proizvodnja poliestrskih cevi Anhovo (33%) in proizvodnja linko- 
micina Lendava (32), letos največji objekt Sava - Semperit 
Optima II pa 16%. Na splošno prihaja vse bolj do veljave raci- 
onalno obnašanje investitorjev v kratkoročne projekte s hitrim 
obratom kapitala, pri večjih pa je tudi odlaganja dospelih terjatev 
zlasti če je prihodek investitorjev upočasnjen zaradi zmanjšanja 
kupne moči ali slabše likvidnosti kupcev. 

Naslednji meseci, ko se pričakuje restriktivnejša kreditno- 
monetarna politika, bodo pokazali, ali je moč še naprej vzdrževati5 

tako visoko proizvodnjo sredstev za delo (v sedmih mesecih za 
19,4 povečana rast) in istočasno najvišjo rast proizvajalčevih cen 
(indeks 988,2) glede na industrijo in rudarstvo (791,4). Proizvajalci 
delovnih sredstev sicer pričakujejo naraščanje popraševanja na 
trgu, vendar je vprašljivo, ali bo zmanjšanje priliva izvoznih naročil 
npr. v kovinski industriji lahko nadomeščeno z domačimi nakupi. 
To velja še posebej ob zmanjševanju uvoznih dajatev za uvoženo 
opremo, ki se je v letošnjih sedmih mesecih iz konvertibilnega 
območja povzpela na 167 mio S glede na lanskih 57 mio $ v istem 
obdobju. Verjetno precej slovenskih organizacij računa na uvo- 
ženo opremo tudi v okviru vlaganj tujih partnerjev, kar bo prika- 
zala anketa v 370 ozdih, ki jo izvaja Gospodarska zbornica Slove- 
nije. Sicer pa je v letu 1988 število vseh veljavnih pogodb o skup- 
nih vlaganjih s tujimi partnerji upadlo v SR Sloveniji na vsega 
28(!), ki pa so izkazali nadpoprečne rezultate gospodarjenja - za 
dve tretjini večji dohodek na zaposlenega od poprečja industrije 
in 2/5 usmerjenost v izvoz (industrija v SRS 22,5%). V tujem deležu 
je delež opreme v letu 1988 znašal 50%, industrijska lastnina in 
znanje pa le 1,5%. 

5 »Osnovni determinanti produkcije opreme sta še naprej nizka raven izvoza in 
sorazmerno uspešna prodaja na domačem trgu, zaradi katere se zadnje mesece 
to blago draži znatno bolj od povprečne rasti produkcijskih cen. Zlasti velike so 
podražitve pri slovenskih proizvajalcih opreme. Zato se v naši republiki že od 
lanskega septembra naprej naglo kopičijo zaloge opreme«. GG št 196 junij 
1989, str. 9 

7.1. INDUSTRIJA 

V letu 1988 so najslabše proizvodne rezultate dosegale struk- 
turno najmočnejše panoge slovenske industrije: kovinsko prede- 
lovalna industrija, strojna industrija, proizvodnja prometnih sred- 
stev, proizvodnja električnih strojev in aparatov, proizvodnja tek- 
stilne preje in tkanin ter usnjene obutve in galantarije. Vzrok je 
bilo predvsem zmanjšanje domačega povpraševanja, proizvodnja 
za izvoz pa ni mogla nadomestiti vsega izpada proizvodnje. Proiz- 
vajalci so raje zmanjševali proizvodnjo, kot da bi za njeno zagotav- 
ljanje nejemali kratkoročna posojila po visoki obrestni meri, 
težave z dinarsko likvidnostjo pa so zmanjševale možnost nakupa 
deviz in plačilo uvoženega blaga, kar je oviralo tudi proizvodnjo za 
izvoz. 

Ob prvem polletju letošnjega leta pri teh panogah beležimo 
boljše proizvodne uspehe, ki so po stopnji proizvodne rasti nad 
povprečjem industrije. Izjema sta le proizvodnja tekstilne preje in 
tkanin (95,6%) in proizvodnja prometnih sredstev (97,3%), ki sta 
pod povprečjem glede na lansko isto obdobje. 

V primerjavi z lanskoletnim istim obdobjem je bila v sedmih 
mesecih letos industrijska proizvodnja večja za 4,1%; in v tem 
sredstva za delo za 19,4%, reprodukcijski material za 1,6% in 
blago za potrošnjo za 1,1%. 
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Dinamika celotnega povpraševanja in porabe sta v tem trenutku 
premajhna za daljše ohranjanje dinamične rasti industrijske proiz- 
vodnje, ki je bila pretekle mesece opredeljena z ugodno oskrblje- 
nostjo z reprodukcijskim materialom, zlasti iz uvoza, z energenti 
in kar ugodnim stanjem naročil za izvoz, rastjo produktivnosti, ob 
zmanjševanju števila zaposlenih s cenovnimi impulzi itd. Nekoliko 
se je letos izboljšala tudi oskrba z embalažo. Nova sestavina 
gospodarskega dogajanja, pomembnega za industrijo je po več 
letih ta, da določene impulze spet dajejo tudi naložbe, zlasti 
v modernizacije; na to nas navajajo tudi podatki o porastu proiz- 
vodnje investicijske opreme. Ne samo izvoz, ampak tudi posodab- 
ljanje proizvodnje doma tedaj nekoliko dinamizira industrijo. 
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Ankete konjunkturnega barometra (ZIT) kažejo, da je v začetku 
leta dobra tretjina anketiranih proizvajalcev predvidevala poveča- 
nje proizvodnje, v začetku junija je bilo takšnih manj, samo 29 
odstotkov. Plahni optimizem o možnostih povečanega povpraše- 
vanja. Domače povpraševanje naj bi po predvidevanjih nazado- 
valo hitreje, tako da ga ne bodo kompenzirala povečana naročila 
tujih partnerjev. Priliv skupnih naročil, domačih in tujih, bo od 
junija do novembra po oceni slabši, kot je bil v preteklih mesecih. 
Od domačih naročil v prihodnjih mesecih še največ pričakujejo 
proizvajalci delovnih sredstev, surovin in reprodukcijskega mate- 
riala. Več kot 80 odstotkov anketiranih industrijskih podjetij v Slo- 
veniji računa, da si bo v prihodnih mesecih pomagalo s podraži- 
tvami. Pri tem censki popravki ne zadostujejo več niti en mesec. 

Predvidevanja kot jih kaže konjunturni test v posameznih pano- 
gah, so naslednja: v kovinski industriji skoraj vsi računajo na 
oživitev proizvodnje, ki bo še naprej zanimivejša za tuje kot pa za 
domače kupce. Proizvajalci električnih strojev in aparatov se tudi 
zanašajo na izvozna naročila, toda ne na tako velika, da bi zausta- 
vila naraščanje zalog. V lesni industriji se bo zmanjšalo povpraše- 
vanje po žaganem lesu in ploščah, kar bo povečevalo zaloge 
končnih izdelkov. V primarni tekstilni industriji več kot polovica 
anetiranih organizacij načrtuje zmanjšan fizični obseg proizvod- 
nje, medtem ko proizvajalci končnih tekstilnih izdelkov predvide- 
vajo rahlo povečan obseg proizvodnje. Proizvajalci kemičnih pro- 
izvodov v naslednjih mesecih ne pričakujejo pomembnejše spre- 
membe povpraševanja po njihovih izdelkih. Na trgu končnih 
kemičnih izdelkov pa pričakujejo zmanjšanje priliva naročil. Živil- 
ska industrija pa se nadeja nekoliko povečanega povpraševanja 
tko domačih kot tujih kupcev. 

Likvidnost in zagotavljanje zadovoljivega finančnega poslova- 
nja je v industriji pereč problem in je situacija na splošno slaba; 
zlasti pa v znatnem delu tekstilne industrije in v kovinsko predelo- 
valnem kompleksu, ki z vsakim mesecem in povečanjem proizvod- 
nje drse v katastrofalno poslabševanje finančnih razmer. 

Prav finančne razmere pomenijo v industriji v zadnjem obdobju 
največjo oviro za odvijanje normalnega poslovanja in proizvodnje. 
Večje motnje v poslovanju, ki izhajajo kot kaže iz neustrezne 
poslovne strategije v minulih letih, skozi finančne težave pa se 
odražajo očitneje šele danes, so po ugotovitvah Republiškega 
komiteja za industrijo in gradbeništvo prisotne predvsem v neka- 
terih večjih organizacijah kot npr. v Tovarni avtomobilov Maribor, 
Avtomontaži Ljubljana, Litostroju, Iskri Avtomatiki in Iskri-Delta, 
Tomos Koper, poleg tega pa tudi v Industriji kmetijskih strojev SIP 
Šempeter, BPT Tržič, Tekstilindus Kranj ter v nekaterih drugih 
manjših organizacijah. 

V Litostroju se ekonomske težave vlečejo že nekaj časa, likvid- 
nostne težave, ki trajajo že od leta 1985 so bile pri tem v minulih 
obdobjih reševane v glavnem na kratkoročni način — z najema- 
njem kratkoročnih kreditov pri bankah in drugih OZD. Zadolže- 
nost Litostroja tako danes presega njegovo šestmesečno realiza- 
cijo, kar potrjuje nujnost večjih sprememb strukturne narave 
(organizacijsko, programsko, kadrovsko, itd.). Nabavljena in 
neaktivirana oprema iz let 1985 in 1986 znaša skoraj 15,6 mio 
DEM. Analiza zasedenosti zmogljivosti pri tam kaže dobro zasede- 
nost, vendar je glede na neugodno strukturo financiranja dohod- 
kovni učinek vprašljiv. 

Energičen sanacijski program izvajajo - ob vključevanju LB-TB 
Celje - v EMO. Nameravajo reorganizirati poslovni sistem, ga 
programsko bolj urediti, pri čemer bi naj se štirje programski 
sklopi tudi sami povezovali z zainteresiranimi domačimi in tujimi 
partnerji. V pripravi so tudi prekvalifikacije in dokvalifikacije de- 
lavcev. 

V TAM-u Maribor se problemi kažejo skozi nelikvidnost, preza- 
dolženost in nizko stopnjo poslovne učinkovitosti, pa tudi zaloge. 
Premoženjsko stanje TAM se tako hitro slabša. Kljub povečevanju 
izvoza v letu 1989 je delež le-tega v celotnem prihodku soraz- 
merno majhen. Prepočasi se spreminja poslovna filozofija v smeri 
večje tržne naravnanosti, tako upoštevaje razmere domačega kot 
tudi tujih trgov. 

Pri Tomosu Koper gre za uvedbo stečajnega postopka. Osnovni 
namen akcije je, da se Tomos »očisti« finančno, tehnološko in 
kadrovsko. 

Iskra Avtomatika, ki ima probleme s prodajo oz. s proizvodnimi 
programi, težave pa so se kumulirale zlasti na finančnem 
področju, je v fazi proučevanja ali bodo šli v stečajne postopke ali 
bodo probleme reševali s »čiščenjem« v programskem, kadrov- 
skem in organizacijskem smislu. 

Gre za probleme treh TOZD-ov: Energetika Ljubljana, Tenel 
Novo mesto in Avtomatske varilne naprave Ljubljana. Število 
zaposlenih se bo predvidoma zmanjšalo za skupno približno 800 
delavcev. 

V Iskri Delti je spričo finančnih in drugih težav odstopilo vod- 
stvo, v pripravi je iskanje možnosti za sanacijski program. 

7.2. KMETIJSTVO 

Razmeroma ugodna lanska jesen in prva polovica leta 1989 so 
omogočile dobre rezultate v proizvodnji ranih poljščin in sena, 
naravne ujme, ki so sredi leta prizadele določena območja pa 
bodo vplivale na zmanjšanje obsega skupne kmetijske proizvod- 
nje; povzročena škoda v trajnih nasadih se bo odrazila tudi 
v naslednjih letih. Ublažitev posledic in sanacija prizadetih obmo- 
čij poteka usklajeno z aktivnostmi in sredstvi občinskih in republi- 
ških pristojnih organov. 

Med pomembnejšimi problemi, ki še povečujejo nelikvidnost 
kmetijstva je v zadnjem času značilna zaostritev plasmana živino- 
rejskih proizvodov. Največji problem pri zagotavljanju reproduk- 
cije v kmetijstvu je velika zadolženost in pogoji kreditiranja, ki jih 
posebnosti kmetijske proizvodnje ne prenesejo. Zmanjšana 
kupna moč potrošnikov in upadel plasman v druge SR in SAP 
povzročata zmanjševanje obsega prodaje teh izdelkov in kopiče- 
nje zalog. Interventni (cenejši) uvoz je zlasti v drugih področjih 
države nadomeščal domačo (slovensko) ponudbo. 

Z uvedbo dodatnega prispevka za razreševanje cenovne proble- 
matike prireje in predelave mleka in s spremenjeno dinamiko 
izplačil se je v zadnjem času ekonomski položaj rejcev mlečno- 
predelovalne industrije precej izboljšal. 

Ob spravilu pridelkov, zlasti grozdja in sadja izstopajo težave 
zagotavljanja obratnih sredstev, ki jih nelikvidnost kmetijskih 
organizacij ob sezonskem značaju proizvodnje še stopnjuje, ob 
zahtevi kmetov po takojšnjem plačilu prodanih pridelkov. 

Ukrepi, ki jih je sprejel ZIS za urejanje razmer v kmetijstvu6, 
razmeroma dosti obetajo, so pa premalo konkretni in še neopera- 
tivni. Pričakuje se, da bodo trenutno izboljšali proizvodni in eko- 
nomski položaj kmetijstva oz. ublažili probleme. To pa še niso 
ukrepi, ki bi dolgoročno zagotavljali razvoj. 

V okviru predlaganih aktivnosti še ni rešeno povečanje regresov 
za umetna gnojila in zaščitna sredstva (o tem odloča še Svet 
guvernerjev NBJ ter republik in AP), prav tako je vprašljivo zniže- 
vanje obrestne mere pri poslovnih bankah (po priporočilu ZIS). Ob 
tem se v republiki še vedno zavzemamo za to, da je regresiranje 
vhodnih surovin oz. sestavin v kmetijski proizvodnji stvar republik 
in pokrajin, zveza pa bi morala vztrajati na izenačevanju razmer 
gospodarjenja v kmetijstvu z ostalim gospodarstvom s politiko 
izvoza in uvoza, kreditno monetarne politike, zaščitnih cen in 
delovanjem rezerv. 

7.2.1. OSKRBA V POGOJIH VISOKE INFLACIJE; RAZMERJA PRI 
OSNOVNIH ŽIVILIH 

Glavna značilnost letošnje ponudbe in oskrbe z osnovnimi živili 
je nadpovprečna rast cen. Ponudba v trgovini glede na lansko leto 
je boljša. Deloma je to posledica padca prodaje (nižji promet 
v trgovini za cca 10%). Največje nazadovanje prodaje je pri trajnej- 
ših osnovnih živilih (sladkor, olje), na kar poleg visokih cen vpli- 
vajo tudi močno povečani nakupi gospodinjstev v lanskem letu 
(ustvarjene zaloge gospodinjstev). 

S prostim oblikovanjem cen vseh živilskih proizvodov (letos so 
bile sproščene tudi cene jedilnega olja, pasteriziranega mleka in 
kruha T-850), so se le-te nadpovprečno povečale. Rast cen živil, 
zlasti industrijskih živilskih izdelkov, presega rast cen na drobno 
(julija letos v primerjavi z istim mesecem lani, so cene na drobno 
porastle za 812,40%, cene industrijskih izdelkov za 827,1%). 

Občutno nad povprečnimi odstotki pa so se podražila osnovna 
živila: 

TABELA: Rast cen na drobno 1) po skupinah in 
posameznih izdelkih 

- stopnje rasti v % VII. 89/VII. 88 
- izdelki iz žit 1.304 
- predelava vrtnin 1.194 
- sveže in predelano meso 1.052 
- maščobe - olje 1.652 
- pasterizirano mleko (navadno) 1.500 
- sterilizirano mleko (alpsko) 1.458 
- surovo maslo 1.051 
- kruh iz moke T-850 (socialni) 4.552 
-jedilno olje 1.974 
-sladkor 1.598 
1) Vir podatkov: Zavod SRS za statistiko in Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

6 Realnejše določanje zaščitnih cen, večji regresi, olajšave pri uvozu 
reprodukcijskega materiala in opreme in zaščita izvoza, ugodnejša kreditno 
monetarna politika. 
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TABELA: Cene na drobno posameznih 
proizvodov v din 

julij 1989 avgust 1989 indeks 
din/kg din/kg VIII./VII. 

- pasterizirano 
mleko (I) 10.010 12.650 126,4 

- sterilizirano 
mleko (I) 13.764 19.390 140,9 

- surovo maslo (kg) 111.395 135.620 121,7 
- kruh in moka T-850 11.379 18.100 158,9 
- jedilno olje 30.121 42.741 141,7 
- sladkor 22.299 33.049 148,2 

Za primerjavo poglejmo nekatere cene v sosednjih deželah (22. 
8. 1989)3: 

Avstrija Italija Slovenija (prerač.) 
(ATS) (ITL) v ATS v ITL 

- pasterizirano 
mleko (I) 10,50 950 6,47 659 

- črni krug (kg) 17,90 1.400 9,26 942 
- beli kruh (kg) 16,90 1.400 8,64 942 
-žemlje (50 g) 11,50 1.400 10,23 942 
-sladkor (kg) 15,30 1.450 16,90 1.720 
-olje (I) 19,90 1.400 21,86 2.225 
- margarina 

(250 g) 7,90 750 9,59 976 
- špageti (kg) 49,80 1.480 11,46 1.166 
2 Tečaj: Ats 1.955,13, Iti 19,21. Primerjave vseh artiklov ne nava- 
jamo, ker zaradi različnega načina prehrane (drugačna košarica) 
ni primerna 

ZIS je v avgustu, z namenom zaviranja tako visoke rasti cen 
najosnovnejših živil sprejel ukrep interventne prodaje pšenice, 
sladkorja, jedilnega olja iz zveznih blagovnih rezerv, po precej 
nižjih cenah, kot so veljale na trgu. Izključno ekonomskemu 
pomenu, ki ga je ZIS dajal temu ukrepu, tudi z načinom njegove 
izvedbe (neposredno sklepanje pogodb med zvezno direkcijo za 
blagovne rezerve s trgovskimi organizacijami, brez vključevanja 
oz. posvetovanji s pristojnimi organi v republikah), niso bile prila- 
gojene ostale predpostavke za zagotovitev željenega cilja. Te se 
nanašajo zlasti na zagotovitev zadostnih količin blaga, ki bi bilo 
na trgu na razpolago dalj časa ter priznavanje možnosti zaračuna- 
vanja realnih stroškov distribucije tega blaga. Pomembnost zago- 
tovitve bistveno večjih količin blaga na trgu od normalnih lahko 
ilustriramo s podatkom, da so bile lanskoletne intervencije iz 
republiških blagovnih rezerv v nekaj dnevih (pred pričakovanjem 
motenj zaradi napovedanih podražitev) količinsko dvakrat ali celo 
nekajkrat večje kot so znašale količine iz zveznih blagovnih 
rezerv. Da ukrep ni dosegel svojega namena, se vidi tudi po tem, 
da je še v času njegovega trajanja prišlo do novih podražitev. 
Ukrep pa je odkril razsežnost socialnih problemov in povzročil 
poleg nezadovoljstva občanov dodatne probleme (npr. zagotovi- 
tev sredstev na ravni naše republike za pokrivanje stroškov emba- 
liranja tega blaga). Stališče ZlS-a, da bo s takšnimi intervencijami, 
kljub opozorilom o negativnih posledicah, nadaljeval, pa odpira 
vprašanje ali naj se ta intervencija z blagom iz zveznih blagovnih 
rezerv modificira v soetalni ukrep (nujna uvedba kartic ali bonov), 
kar pomeni tudi sprijaznjenje z vsemi negativnimi posledicami 
tovrstnega načina distribucije blaga. 

Ob oceni, da navedeni ukrep ni dosegel zastavljenega cilja, pa 
ne moremo mimo pozitivnih izkušenj z ukrepi intervencij iz repu- 
bliških Str. 28 tržnih blagovnih rezerv na počasnejšo rast cen. 
Primer za to so sprostitve (že lansko leto) krmil, katera se, čeprav 
v manjšem obsegu, nadaljuje še letos. Stališče, da je navedeni 
funkciji blagovnih rezerv treba dati v bodoče poseben poudarek, 
zlasti v primerih, ko je cenovna funkcija povezana s funkcijo 
premostitve primanjkljaja na trgu in s proizvodno funkcijo, je 
sprejel tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Hkrati pa je 
zavzel tudi stališče, da je takšno funkcijo blagovnih rezerv 
potrebno razvijati in uresničevati postopoma - najprej pri krmilih, 
nato pa jo razširiti tudi na druge kmetijsko-živilske proizvode. 

Za zagotovitev trajnih virov sredstev za učinkovito razreševanje 
problematike proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne pre- 
skrbe je 
Skupščina SR Slovenije v mesecu juliju povečala prispevno stop- 
njo iz dohodka za pospeševanje hrane in zagotavljanje osnovne 
preskrbe z 1,45 na 2,0% (iz 0,96% na 1,20% za program pospeše- 
vanja družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane ter iz 0,39 na 
0,70% za blagovne rezerve). 

Pri prehajanju na tržni koncept gospodarjenja tudi na področju 

kmetijstva in živilske industrije ter na svobodno oblikovanje cen, 
so nastale na trgu spremembe, katere so se najbolj negativno 
odrazile na plasman mleka in mlečnih izdelkov ter seveda na 
proizvodnjo mleka, kamor je bilo že v prvem polletju usmerjeno 
največ sredstev samoupravne interesne skupnosti za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane in osnovne preskrbe. Ta problematika je 
bila tudi eden glavnih vzrokov za povečanje prispevne stopnje, 
tako da bo možno realizirati še ostale programe te samoupravne 
interesne skupnosti. Za dodatnimi sredstvi za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane naj bi se obdržal stalež živine, vzdrževala prireja in 
predelava mleka in mlečnih izdelkov in se regresiralo del stroškov 
pri rejcih, s tem pa bi se zmanjšala odkupna cena mleka v nadalje- 
vanju pa tudi prodajna cena mleka. 

Z dodatnimi sredstvi za blagovne rezerve pa se bodo financirale 
zaloge mleka in mlečnih izdelkov v mlekarnah na ta način, da se 
bo odkupilo del presežkov in prodajalo po nižjih cenah oz. se bo 
regresiralo zaloge pri proizvajalcih. 

7.3. GRADBENIŠTVO 
Čeprav statistični podatki kažejo, da je bilo v prvem polletju 

opravljenih na gradbiščih kar za 10% več efektivnih ur kot lani in 
da je bilo zaposlenih v povprečju 2% več delavcev, pa tako podatki 
o vrednosti opravljenih del (ind 524) kot podatki o fizični proizvod- 
nji gradbenih materijalov (ind 94) ne kažejo na realno rast obsega 
gradbene proizvodnje. Intenzivnejša je bila predvsem aktivnost na 
področju nizkogradnje (predvsem gradnja prometnih objektov), 
kjer je bila dosežena tudi razmeroma dobra zasedenost kapacitet 
(po podatkih ZIT-a med 70 in 85%). Najslabše je stanje na 
področju stanovanjske gradnje, ki je upadla za več kot tretjino in 
kjer tudi v naslednjih letih ni pričakovati znatnega oživljanja. 

Nekoliko bolj optimistična so gibanja pri izvajanju investicijskih 
del v tujini, kjer so se po dolgoletnem upadanju lani prvič rezultati 
izboljšali (ind 119,4), v prvem polletju letos pa je obseg del nadalje 
narasel za tretjino. 

7.4. STANOVANJSKA GRADNJA 

Stanovanjska gradnja družbenega sektorja beleži v letošnjem 
polletju do sedaj največji padec; dograjenih je bilo le 799 stano- 
vanj oz. kar 35% manj kot v enakem obdobju lani, pa tudi zaloga 
nedokončanih stanovanj se je zmanjšala na 2951 stanovanj ali za 
32%. Kljub tako zmanjšani ponudbi in zelo skromnem obsegu 
predvidene gradnje v prihodnjem letu pa občutnejšega pomanjka- 
nja glede na povpraševanje na tržišču stanovanj ni. Ob ceni, ki se 
giblje v protivrednosti med 1500 in 1700 DEM za kvadratni meter, 
ob zmanjšani kupni moči prebivalstva in ob neugodnih kreditnih 
pogojih predvsem večja stanovanja ostajajo celo neprodana. 
»Zamiranje« družbeno organizirane stanovanjske gradnje, ki je 
prisotno že od začetka petletnega obdobja se tako nadaljuje, 
medtem ko se pristojne strokovne službe ukvarjajo bolj z lastnimi 
problemi »preživetja« v okviru ustavnih in organizacijskih spre- 
memb, kot pa s strokovno problematiko investicijske učinkovitosti 
in dostopnosti stanovanja kot elementarne eksistenčne potrebe. 

Ob zastavljenem cilju, da bi do konca letošnjega leta dosegli 
vsaj 60% od planirane »ekonomske« stanarine (oz. da se bodo 
stanarine realno povišale v povprečju za okoli 100%), so se le-te 
letos povišale trikrat: januarja za povprečno 66%, aprila za 65% in 
avgusta za 94%. Takšna postopna povišanja pa žal ne sledijo niti 
inflacijskim gibanjem in so precej pod rastjo stroškov stanovanj- 
ske gradnje (še bolj pa pod rastjo cen stanovanj), zato obstaja 
resna nevarnost, da se bo relativni nivo stanarin do konca leta 
celo znižal v odnosu na lanskoletnega. 

7.5. PROMET IN ZVEZE 

Po podatkih Zavoda za statistiko fizični obseg prometa (ki je 
tudi eden od posrednih indikatorjev gospodarske aktivnosti), 
praktično stagnira. Javni potniški promet (železniški, cestniin 
letalski) je v primerjavi z istim obdobjem lani (januar—julij) celo 
upadel za 2%. Upadel je tudi javni tovorni cestni promet (indeks 
88) in pomorski promet (indeks 90). Železniški tovorni promet je 
narasel (indeks 110). To povečanje pa še ni nadomestilo zmanjše- 
vanje fizičnega obsega prometa v nekaj zaporednih predhodnih 
letih. PTT promet je z indeksom rasti fizičnega obsega 124 narasel 
celo bolj, kot se je to dogajalo v preteklih letih tega planskega 
obdobja (indeksi rasti cca. 114). Vendar je ta podatek deformiran 
zaradi sprememb v štetju telefonskih impulzov. 

Visoka inflacija močno deformira uspešnost poslovanja velikih 
poslovnih sistemov, ki imajo cene storitev pod kontrolo. Železni- 
ško gospodarstvo ugotavlja, da so cene storitev pod ravnijo, ki jo 
določajo skupni elementi, dotoki povračil za pokrivanje stroškov 
enostavne reprodukcije pa ne sledijo inflaciji. Zelo omejene so 
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tudi finančne možnosti za razširjeno reprodukcijo in investicijske 
naložbe so močno zreducirane. Dotok združenih sredstev gospo- 
darstva za financiranje razširjene reprodukcije železnice bo 
v letošnjem letu le 7% planiranih. 

Skupščina SR Slovenije je dala soglasje k Družbenemu dogo- 
voru o financiranju železniške infrastrukture, je bil podpisan in 
sprejet v Skupščini SFRJ. 

ŽG ocenjuje, da ima v prvem polletju izgubo 60 mlrd din, ki naj 
bi jo sanirali z dosledno oveljavitvijo temeljnih določil omenje- 
nega dogovora ter oblikovanjem cen na osnovi skupnih meril ter 
z njihovim sprotnim prilagajanju do višine, ki jo dovoljujejo cene 
konkurence, to je cestnega prometa. 

Za sanacijo poškodb na cestah, ki so jih povzročila velika 
neurja, je bi v skladu z zakonom preusmerjen del sredstev iz 
razširjene reprodukcije v enostavno reprodukcijo, oziroma v sana- 
cijo nastale škode in v ponovno usposobitev poškodovanih cest. 

Razpoložljivim sredstvom se prilagaja gradnja novih cest. Letos 
so bile predane prometu hitra cesta skozi Maribor in odsek AC 
bratstva in enotnosti Šmarje Sap-Višnja gora, pričela pa se je tudi 
gradja razcepa Razdrto. 

Za letališče Brnik smo uspeli zagotoviti sredstva za nujno sana- 
cijo vzletnopristajalne steze, potrebna pa bo tudi rekonstrukcija 
drugih letaliških objektov, za katero je že pripravljena dokumenta- 
cija, niso pa še znani viri sredstev. Investicija nekajkrat presega 
zbrana sredstva gospodarstva po samoupravnem sporazumu, pa 
tudi nizko investicijsko sposobnost letališča. 

7.6. ENERGETIKA 

Poraba električne energije se giblje po predvidevanjih, med tem 
ko graditev objektov močno zaostaja za planom. Eden od razlo- 
gov manjšega priliva sredstev za razvoj energetskih objektov je 
bila v minulih mesecih finančna nedisciplna nekaterih organizacij 
združenega dela, ki ne združujejo sredstev po samoupravnem 
sporazumu. Program novogradenj bo zaradi manjkajočih sredstev 
potrebno kratkoročno prilagoditi možnostim njihovega financira- 
nja ter prioritetno zagotavljati sredstva za tiste objekte,, pri katerih 
bi zaradi ustavljanja gradnje nastala največja materialna škoda, 
objekte za reševanje kritičnih razmer oskrbe z električno energijo 
na posameznih območjih ter dela za ekološko sanacijo obstoječih 
termoelektrarn. Manjkajoča sredstva bo potrebno iskati pri poten- 
cialnih sovlagateljih iz Jugoslavije in tujine. 

Slab ekonomski položaj elektrogospodarstva in premogovni- 
štva, zlasti z vidika likvidnosti, ki se je stopnjeval v preteklem 
nekajletnem obdobju, je sredi letošnjega leta dosegel kritično 
točko. Raven zadolženosti sistema elektrogospodarstva in premo- 
govništva se v zadnjih mesecih skokovito povečuje (s 30. 6. 1989 
s 791 mlrd din na 1.455 mlrd din 25. 8. 1989). Velik primanjkljaj 
likvidnostnih sredstev je posledica tega, da ni bila dosegana 
paritetna cena električne energije po skupnih elementih, saj je 
šele v avgustu bila dosežena v višini 66,5%. 

7,7. TURIZEM 

Napovedi mednarodnih raziskovalnih centrov o turističnih giba- 
njih se odražajo tudi že v jugoslovanskem in slovenskem turizmu. 
Ugotavljano je bilo, da bo rast turistične potrošnje višja od rasti 
števila prenočitev, oziroma potovanj, da bo individualni turistični 
promet tudi v prihodnje najbolj množična oblika turističnih poto- 
vanj, da bo pri odločitvi za izbiro potovanj imelo najpomembnejšo 
vlogo čisto, ekološko zdravo okolje, naravna prehrana ter možno- 
sti zadovoljevanja potreb aktivne rekreacije, kulturnih doživetij in 
splošni kakovostni dvig storitev. Največji padec potovanj se 
v obdobju do leta 1995 pričakuje od turistov iz Nemčije (do 8% 
letno), nekaj manj iz Avstrije in Norveške. 

Na potrošnjo tujih turistov v Sloveniji v letošnjem letu vpliva 
nekoliko povečana ponudba turističnih infrastrukturnih zmoglji- 
vosti (bazeni, golf igrišča, marini, igralnice, zabavišča, športni 
objekti ...); več kulturnih in zabavnih prireditev; razširjena 
ponudba zasebnega sektorja od ponudbe trgovin, premičnih 
gostinskih objektov in naprav za rekreacijo in šport (kolesarjenje, 
veslaštvo, jadranje, jamarstvo, jahanje ....). Po podatkih NBJ je 
znašal turistični, konvertibilni devizni priliv v prvem polletju leta 
638 mio Č, kar je 28,2% povečanje (v stalnem tečaju) primerjalno 
na isto obdobje lani. V tem obdobju so se prenočitve tujih gostov 
fako v Sloveniji kot Jugoslaviji povečale le za okoli 4%. Na splošno 
pa se prodaja zunajpenzionskih storitev zmanjšuje v glavnem 
zaradi manjše kupne moči domačih gostov in tudi vprašljivosti 
cen posameznih proizvodov, ki so višje že v drobnoprodaji, kaj 
šele v gostinstvu, napram cenam v državah zahodne Evrope. Na 
primer alpsko mleko stane v ZR Nemčiji manj kot 1 DEM pri nas 
v avgustu več kot 2 DEM, enako je s pivom, južnim sadjem itd. 

. Za celoletno turistično sezono ugotavljamo, da bo le pov- 
prečna, saj se srečujemo z močnim padcem domačih gostov, 
katerega izpada ne bo nadoknadil prihod tujih gostov. Statistični 
podatki za prvih sedem mesecev letošnjega leta prikazujejo skro- 
men porast tujih gostov in 5% padec domačih, še večje so razlike 
v številu prenočitev. Ob tem je prisoten pozitivni premik v enako- 
mernejši zasedenosti hotelskih zmogljivosti Slovenije, zlasti na 
račun povečanja števila tujih prenočitev v zdraviliščih (indeks 
118% v sedmih mesecih), kjer so v porastu zlasti gostje iz Avstrije 
in Italije. Število tujih gostov iz Zahodne Nemčije, ki so po absolut- 
nem številu v strukturi vseh tujih turistov na prevem mestu, se tudi 
v letošnjem letu zmanjšuje7). 

Slabša zasedenost in največji izpad nočitev je v zasebnih sobah, 
saj so bile celo na obali v času glavne sezone občasno zasedene 
le 50%. Ponovno poudarjamo, da so zasebne prenočitvene zmog- 
ljivosti (sobe, vikendi, apartmaji, vile) premalo izkoriščen poten- 
cial. Nujno bo načrtno usmerjati propagando in prodajo, zmanj- 
šati lokalne vplive, rešiti odprta vprašanja o načinu pretoka infor- 
macij, uskladiti cene in pritegniti v prodajo tudi zasebne agencije. 

Zasedenost je močno nihala tudi v avtokampih, kjer bi bilo 
potrebno preveriti cene glede na kvaliteto ponudbe. Obstajajo 
primeri, da so bile cene za prenočitev 4-članske družine v avto- 
kampu višje od cen prenočitev v zasebnih sobah. 

7.8. DROBNO GOSPODARSTVO 

Ocene kažejo, da je v letošnjem letu v ustanavljanju v Sloveniji 
okrog 3208 manjših podjetij; od tega jih je bilo 285 ustanovljenih 
v zasebnem sektorju. Nastalo je tudi 1500 novih obratovalnic. To 
omogoča oceno, da je intenzivnost procesov v drobnem gospo- 
darstvu takšna, da bo njegova vloga v prestrukturiranju gospodar- 
stva, zastavljena z razvojno politiko, začela dobivati primerno 
težo. Področja, kjer nove enote drobnega gospodarstva nastajajo, 
so za zdaj predvsem v sferi storitev, še zlasti v trgovini in pri 
svetovanju. Konkretnejših podatkov o ustanovitvi ali delovanju 
novih podjetij v informacijskem sistemu še ni (v glavnem gre za 
informacije o priglasitvah pri sodnih registrih ter postopkih za 
konstituiranje in preoblikovanje v skladu z zakonom o podjetjih). 

Razen izenačitev pogojev poslovanja enot drobnega gospodar- 
stva, ne glede na lastništvo kapitala, v sistemskih pravnih rešitvah 
ni kaj več konkretnih drugih rešitev, ki bi spodbudneje vplivale na 
razmah teh enot. 

Znani so tudi podatki o razvoju v letu 1988. Na področju samo- 
stojnega osebnega dela se je v letu 1988 število obratovalnic 
povečalo za 1340, okrog 1000 delavcev pa je dobilo zaposlitev. 
Skupno število zaposlenih na tem področju (delavci in lastniki) se 
je tako v enem letu povečalo za okrog 2.300, kar znaša v povprečju 
4% povprečno letno stopnjo rasti. Poleg tega se je tudi 800 novih 
občanov vključilo v obrt kot postranski poklic (popoldansko delo). 
Pretežno gre za povečanje števila obratovalnic brez zaposlenega 
delavca, nastalo pa je tudi 45 (10%) novih obratovalnic z 8 in več 
zaposlenimi delavci. Le-te lahko opredelimo kot podjetje 
v zasebni lasti. 

Po področjih so bila v letu 1988 ta povečanja, v skladu s pred- 
hodnimi ocenami, največja v trgovini (391 obratovalnic ali 72%) in 
pri tehničnih in poslovnih storitvah (193 obratovalnic ali 38%), 
v nadpovprečnem porastu je tudi število enot v turizmu in gostin- 
stvu, kjer turistična dejavnost hitreje narašča od gostinske. Pri 
nekaterih dejavnostih pa se število enot zmanjšuje, pri čemer 
prednjači dejavnost prometa, kjer se je število obratovalnic zmanj- 
šalo za 110 ali 2%. 

V letošnjem letu se v nekaterih dejavnostih že srečujejo s teža- 
vami upadanja povpraševanja, npr. pri storitvah občanom, kjer 
zaradi padanja kupne moči povpraševanje precej zaostaja za 
ponudbo. Vendar ni stečajev in likvidacijskih postopkov enot 
drobnega gospodarstva. 

8. UVELJAVLJANJE PODJETNIŠTVA 

Z novim zakonom o podjetjih, ki dopušča širši spekter oblik 
načina organiziranja se tudi pri nas postopno lomijo preživete 
forme in vse bolj očitna je težnja k malim, prodornim in fleksibil- 
nim podjetjem, ki naj bi bila sposobna učinkovitejšega prilagaja- 
nja. V teku so tudi številne reorganizacije podjetij, ki ob spremi- 
njanju organizacijskih oblik spreminjajo tudi strukturo virov sred- 
stev. Poročila iz gospodarstva kažejo, da se ob tem izvajajo tudi 
neke vrste sanacije poslovanja, kar bo lahko imelo ugodne vplive 
na gospodarsko rast. Pri ocenjevanju teh procesov, pa se moramo 
tudi zavedati, da trenutnih rezultatov ni mogoče pričakovati. Nove 

7 Njihov delež v strukturi vseh tujih prenočitev je leta 1980 - 36%; 1985 - 28%; 
1988-25%). 
8 Podatki Zavoda za statistiko so ocenjeni in veljajo za vključno mesec avgust. 
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oblike podjetij kot npr. komanditne družbe, delniške družbe in 
ostale izvedbe naj bi že same po sebi stimulirale zaposlene, ki 
skrbijo in upravljajo s svojim lastninskim deležem za dosego 
(realno) zastavljenih ciljev. 

Razvoju podjetništva v zadnjem času pomagajo »inovacijski 
centri«, prek katerih se hitreje uvajajo tehnološke novosti 
v gospodarstvo in ustanavljajo nove gospodarske enote 
— podjetja, ter »tehnološki parki — inkubatorji«, ki so že obrodili 
sadove in uspešno poslujejo. 

Ta hip v SR Sloveniji pogrešamo anketo, ki bi dala vpogled 
v priprave za ustanavljanje novih podjetij. Izpeljati bi jo kazalo do 
priprave izhodišč republiške ekonomske politike za leto 1990. 

9. POSLEDICE UJM 

V poletnih mesecih je infrastrukturne objekte, kmetijske povr- 
šine ter stanovanjske in gospodarske objekte v 25 občinah priza- 
delo več ujm, v katerih je zlasti hudourna voda povzročila precej 
veliko škodo. Že pregled prvih ocen škode, ki je nastala od 24. 
julija do 19. avgusta je pokazal najmanj za 700 mlrd din škode, 
kasnejša neurja so škodo bistveno povečala. To se bo v gospodar- 
jenju in problemih na teh območjih v prihodnjih mesecih močno 
odražalo, svoj vpliv bo imelo tudi v družbenem proizvodu. 
Odprava škode bo terjala pomoč na širši ravni. 

TABELA i: INDIKATORJI TEKOČIH 61BANJ V SR SLOVENIJI IN SFRJ V LETU 198? 
stopnje rasti v % 

VII.1989 
SR Slovenija 

I.-VI1.198.9 

SFRJ 
I.-VI1.1969 

1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Zaloge i zgotovi jenih izdelkov 
.4, Obseg del v gradbeništvu 

{efektivne ure delavcev) 
5. Nočitve v turiziu 
6. Zaposlenost v združenea delu 
7. Iskalci zaposlitve v 1000 
3, Izvoz blaga 4! 

v tea: -konvertibila 
9. Uvoz blaga 4! 

v tea: -konvertibila 
10. Pokritje uvoza blaga z i z vozom v % 

- konvertibila 
11. Izplačila za investicije 

v tea: -gospodarske 
-ostale negospodarske 

12. Neto OD na zaposlenega 
realni OD na zaposlenega 

13. Sredstva za skupno porabo 
v tea: SIS družbenih dejavnosti 

SPIZ 
14. Sredstva za splošno porabo v SRS 

{neto rep,proračun + občine! 
pri spevek.zvez.proračunu 
{koti z. + odliv tea.pron.davka) 

15. Cene proizvajalcev ind.izd, 
16. Cene na drobno 
17. Cene življenjskih potrebščin 
10. Tečaj USD 
19. Tečaj DEM 
20. Število OZD z izgubo - absol. 

VII.1988 

0,6 

4,9 

12,5 
-3,3 
"1,2 
26,9 
10.3 
14,9 
34,5 
41.4 

636.7 
650.8 
525,7 

1.059,7 
37,0 

971,6 
998.9 
934,6 
891,2 

715,0 

967.5 
812,4 
746.6 
709,6 2) 
707,2 2! 

I.-VII.1988 

4,1 
5,9 
0,3 

10.7 
-4,4 
-1,4 

10.1 
10.2 
15,5 
22,4 

108.4 
101,6 
529.2 
529,6 
525.3 
570,3 

11.8 
486,8 
490.8 
481.5 
522.9 

399.3 

691.4 
551,1 
506.5 

536 1! 

I.-VII.1988 

*3 C i,J 

-3 1! 

0,5 

"7,1 
-0,1 1! 

5.2 
6.3 
9,5 

17,0 
93,8 
89,2 

580,0 
12,6 

650,6 
540,5 
504,1 

1) I.-VI.1989 2) SFRJ, 31.VII.1989 

I.-VI.1988 31.VIT.1988 
Viri: Zavod za statistiko, SDK, NBJ 



TABELA 2: GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1989 - stopnja rasti v % 

SFRJ BiH Crna Hrvatska Makedonija Slovenija 
Gora 

Srbija 
izven SAC Kosovo Vojvodina 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje 
I.-VII.1989/1.-VII.1988 
Zaposleni (družbeni sektor! 
I.-V.1989/1.-V.1988 
Izvoz blaga - skupaj s! 
I.-VII.1989/1.-VII.1983 
Izvoz blaga - konvertibila s) 
I.-VII.1989/1.-VII.1988 
Uvoz blaga - skupaj x! 
I.-VII.1989/1.-VII.1988 
Uvoz blaga - konvertibila x! 
I.-VI 1.1989/1.-VI1.1988 
Pokritost uvoza z. izvozom - 
skupaj x) 
I.-VII.1989 
I.-VI1.1980 
Pokritost uvoza z izvoza® 
konvertibila x) 
I.-VII.1989 
I.-VII.1988 
Cene življenjskih potrebščin 
I.-VI1.1989/1.-VI1.1988 

Povprečni nominalni OD na 
zaposlenega -v ooo, VI.89 
Povprečni realni OD na 
zaposlenega - rast 
I.-VI.1989/1.-VI.1988 

f 5 ? s -< g 

$ 7 1 6 -0 9 

e 7 , =; l 1 i L t i-',6 ui" 

A 7 117 117 1. ,! l.|0 

9,5 20,8 -7,2 

17,0 .36,5 -4,2 

93,8 127,2 160,0 
97,7 133,1 132,0 

89,2 128,2 133,3 
98,2 156,8 114,6 

504,1 517,3 481,7 

3321 2985 2503 

o 2 !■! "> 17 6 'f '"I- lll' 

6,3 

11,8 

<» g 

87.3 
94.4 

80,1 
88,1 

497, J 

3499 

5,8 

0,4 

-7,6 

-9,9 

P A 

23,0 20,2 

A5 C 

»:! 

68,9 
91,7 

493,4 

2193 

4,1 

-1,4 

10.1 

10.2 

1 C C 

108,4 
113,8 

101,6 
113,0 

5318 

7 1 

-4 c T,w 

3,3 

o o 

96,3 
104,5 

87,0 
98,9 

506,5 517,2 

2938 

4,0 

-4.5 

149,4 
142,9 

1890 

C. C. •J,w 

8,4 

•7,5 19,9 

6!,7 
63,3 

67,4 
76.2 

485,7 488,9 

3185 

0 7 o 9 t,i 7, l 5,7 6,9 0,2 15.7 

x) Podatki v IDA $ po tekoče® tečaju (predhodni! 
Tabela 3: CENE V SRS IN SFRJ V 1989. LETU - Indeksi rasti 

VII.1989 I.-VII.1989 1.1989 11.1989 III. 1989 IV.1989 V.1989 VI.1989 VII. 1989 

VII.1988 I.-VII.1988 XII. 1988 1.1989 11.1989 III. 1989 IV. 1989 V.1989 VI.1989 

Indeksi cen na drobno: 

SRS 
SFRJ 

Indeksi cen živijenskih 
potrebščin: 

912,4 
888,6 640,5 

116,1 
114,7 

120.6 
121.7 

118,9 
118,5 

129,6 
126,4 

122 5 
123,4 

130,9 
129,8 

133,4 
131,3 

SRS 
SFRJ 

846,6 
861,2 

606,5 
604,1 

115,7 
114,0 

119,4 
120,i 

116,8 
116,3 

130,6 
124,9 

121.6 
122.7 

128, 131,8 
129,2 134,2 

Indeksi cen industrijskih 
izdelkov pri proizvajalcih: 

SRS 
SFRJ 

1067,5 
1000,2 

791,4 
750,6 

123, e 
119,ž 

117,2 
125,2 

122,1 
116,7 

130,4 126,4 
128,3 125,0 

129,7 
130,4 

136,0 
130,5 
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Tabela 4; ŠIBANJE TEČAJEV VALUT V 1989. LETU 
Vrednosti valut ob koncu meseca (v din) *): 

USD DE« FRF ITL ASH GBP CHF ECU 3BR. $ 

jan 
feb 
mar 
apr 
»aj 
jun 
jul 
avg 

5,965.03 
7,245.56 
8,897.7! 

10,522.9? 
14,315.52 
17,358.12 

321,088.44 
384,848.29 
469,395.29 
562,514.99 
719,424.41 
886,070.44 

22,287.65 1,189,308.96 
29,774.00 1,525,617.00 

94,266.52 439.46 
113,066.97 522.85 
139,032.73 640.37 
166,068.14 766.73 
212,070.69 991.65 
261,553.55 1,227.00 
351,873.27 1,653.38 
452,452.00 2,125.00 

45,475.10 
54,704.71 
66,691.85 
79,397.57 

102,108.39 
127,123.63 
169,063.56 
216,339.00 

10,535.04 
12,226.87 
14.985.03 
17,831.46 
22,485.24 
26,870.37 
36.986.04 
46,968.00 

377,352.40 
451,194,63 
538,574.42 
634,079.83 
826,228.55 

1,034,144.77 
1,333,824,02 
1,768,028.00 

6,676.97 
7,995.30 
9,772.46 

11,676.86 
14,925.66 
18,176.73 15,688.80 
24,687.12 20,883.42 
31,680.30 27,215.00 

5,666.78 
6,693.28 
8,257.88 
9,829.85 

12,947.54 

Ideksi rasti valut (baza 31.12.1988) 

DEM FRF ITL ASH CHF 
Košara valut 

SFRJ SRS OER. $ 

jan 
feb 
mar 
apr 
naj 
jun 
ju! 
avg 

114.48 
135.21 
170.76 
201.95 
274.73 
333.12 
427.72 
571.39 

110.33 
132.24 
161.29 
193.23 
247.20 
304.46 
408.66 
524.21 

110.57 
132.62 
163.07 
194.78 
248.74 
306.78 
412,71 
530.68 

111.01 
132.07 
161.75 
193.67 
250.49 
309.93 
417.64 
536.77 

109.91 
i 79 ?! 
161.19 
193.10 
246.75 
307.24 
403.61 
522.87 

112.66 
130.76 
160.25 
190.69 
240.46 
287.36 
395.53 
sa? ">P 

109.87 
131.37 
156.81 
184.62 
240.56 
301.10 
402.91 
514.73 

112.20 
133.43 
165.21 
196.53 
258.84 
316.86 
417.14 
544.68 

111.67 
133.04 
164.17 
195.74 
255.44 
313.61 
415.62 
C:1Q 

110.29 
132.07 
161.43 
192.89 
246.56 
300.26 
407.31 
523.33 

114.47 
135.^1 
166.81 
190 ^7 
261.55 
316,93 
421.86 
549.77 

Vir; Tečajne liste Združenja bank Jugoslavije 

*! Pri USD, GBP, ECU in GBR.$ je prikazan tečaj za 1 enoto, pri vseh ostalih valutah pa za 100 enot, 

POVZETEK IN GLAVNI POUDARKI 

iz razprave na posvetu o zasnovi stanovanjskega gospodarstva 

v SR Sloveniji v pogojih družbenoekonomske prenove 

Odbor Zbora občin Skupščine SR Slovenije za urejanje 
prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja je organi- 
ziral v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo 
okolja in urejanje prostora in Zvezo stanovanjskih skupnosti 
Slovenije posvet o zasnovi stanovanjskega gospodarstva 
v SR Sloveniji v pogojih družbenoekonomske prenove, ker je 
menil, da je v SR Sloveniji potrebno intenzivirati priprave za 
izvedbo stanovanjske prenove, ne glede na začasen umik 
zveznih stališč in ukrepov stanovanjske reforme iz razprave 
v skupščini SFR Jugoslavije. 

Na posvetu so bila med drugim sprejeta naslednja pripo- 
ročila in predlogi za nadaljnje aktivnosti: 

- Vse konkretne pripombe, predloge in pobude s posveta 
obravnava Odbor Zbora občin za urejanje prostora ter stano- 
vanjska in komunalna vprašanja na svoji seji, jih oceni, se 
do njih opredeli oziroma predlaga, da se do njih opredeli 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

- Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora ter prek njega Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije se predlaga, da pripravi program aktivnosti za 
izvedbo prenove stanovanjskega gospodarstva. 

Posvet o zasnovi stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji 
v pogojih družbenoekonomske prenove je organiziral in sklical 
Odbor Zbora občin za urejanje prostore ter stanovanjska in komu- 
nalna vprašanja v sodelovanju z Republiškim komitejem za var- 
stvo okolja in urejanje prostora in Zvezo stanovanjskih skupnosti 
Slovenije 12. julija 1989. 

Odbor je sprejel pobudo za sklic posveta na svoji seji 3. maja 
1989. Menil je, da je potrebno, ne glede na začasen umik zveznih 
stališč in ukrepov stanovanjske reforme iz razprave v Skupščini 

SFR Jugoslavije, v SR Sloveniji intenzivirati priprave za izvedbo 
stanovanjske prenove, zlasti glede na kritično stanje stanovanj- 
skega gospodarstva. Izdelati je potrebno učinkovitejše rešitve 
zlasti glede stanarin, sistema financiranja, graditve in gospodarje- 
nja s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter stanovanjskih raz- 
merij. 

Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
stanovanjsko gospodarstvo je v mesecu februarju 1989 prenehala 
z delom z utemeljitvijo, da, glede na ustavne spremembe in 
predvidene spremembe nekaterih sistemskih zakonov, ostajajo 
popolnoma odprta nekatera bistvena vprašanja in bi bilo zato 
glede pomembnih sistemskih ukrepov v stanovanjskem gospo- 
darstvu primerneje počakati na te spremembe. Hkrati z razreši- 
tvijo te skupine je Skupščina SR Slovenije naložila izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, naj sproti spremlja problematiko, 
na področju stanovanjskega gospodarstva, analizira izvajanje 
sklepov Skupščine SR Slovenije v zvezi s stanovanjskim gospo- 
darstvom iz decembra 1986, zagotavlja aktivnosti, ki so nujne za 
realizacijo planskih ciljev in družbenih dogovorov, ter o tem 
obvešča Skupščino SR Slovenije in ji predlaga ustrezne ukrepe. 
Prav tako naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sklaodu 
s programom uresničevanja gospodarske reforme pripravi izho- 
dišča za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva v SR Slove- 
niji. Navedeni razlogi so še dodatno utemeljevali zahtevo za 
izvedbo posveta. 

Namen posveta je bil predvsem v tem, da se delegati pravo- 
časno seznanijo z delovnimi zasnovami raznih strokovnih spoz- 
nanj in ugotovitev ter predlogov za njihovo uresničitev v zvezi 
s stanovanjsko prenovo. S tem omogočijo tudi predlagatelju, da 
se še pred predložitvijo zakonskih in drugih rešitev Skupščini SR 
Slovenije v obravnavo in sprejetje seznani s stališči, mnenji in 
pobudami delegatske baze, kar omogoča hkrati tudi kvalitetnejše 
in poglobljene razprave v redni skupščinski proceduri, ko bodo 
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zbori razpravljali in dokončno sprejeli vse predlagane dokumente 
stanovanjske prenove. Na posvetu naj bi se tudi izpostavila tista 
vprašanja stanovanjske prenove, ki jih je potrebno in možno 
pričeti takoj reševati. 

Na posvet so bili povabljeni: vodje skupin delegatov za Zbor 
združenega dela, predsedniki skupščin občin in posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, delegati Družbeopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije, SIS za socialno varstvo, člani Odbora Zbora 
občin za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vpraša- 
nja. Vabila pa so bila naslovljena še na : izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Republiško konferenco delovnega ljudstva Slovenije, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Republiško konfe- 
renco Zveze socialistične mladine Slovenije, Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije, Skupnost slovenskih občin, Združenje komunal- 
nega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije, Beogradsko 
banko. Temeljno banko Ljubljana, Jugobanko, Temeljno banko 
Ljubljana, Ljubljansko banko, Združeno banko Ljubljana, Ljub- 
ljansko banko, Gospodarsko banko Ljubljana, Ljubljansko banko, 
Stanovanjsko-komunalno banko Ljubljana in Republiški komite 
za zdravstveno in socialno varstvo. Vabljeni so se udeležili 
posveta v velikem številu. Posveta so se seveda udeležili tudi 
predstavniki Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, ki sta bila 
soorganizatorja posveta. 

Za posvet so bila posredovana naslednja gradiva: 
- Teze (s tabelami) za razpravo o prenovi stanovanjskega 

gospodarstva v SR Sloveniji, ki jih je sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na svoji 168. seji dne 22. junija 1989: 

- Povzetek iz študije »Model gospodarjenja z družbenimi 
hišami v družbeni lastnini« - kako učinkoviteje gospodariti s sta- 
novanjskimi hišami v družbeni lastnini (avtor Jože Erjavec, dipl. 
ing. arh.); 

- »Model stanovanjske gradnje« - pomembnejši vidiki (sku- 
pina avtorjev: Vladimir Frolov, dipl. gradb. ing., Marjan Jelene, 
dipl. ing. org., prof. dr. Edo Rodošek, dipl. gradb. ing., Franc 
Rupret, dipl. gradb. tehnik, mgr. Milena Tržan, dipl, oec. in dr. 
Tone Vidmar, dipl. ing. račun.); 

- Povzetek ekspertize »Stanovanjsko gospodarstvo v tržnem 
ekonomskem sistemu« (skupina avtorjev pri Ekonomski fakulteti; 
dr. Marko Kranjec, dr. Ivan Ribnikar in dr. Marko Simoneti); 

- Izhodišča Zveze sindikatov Slovenije za reformo stanovanj- 
skega gospodarstva in stanovanjske politike; 

- Stališče Koordinacijskega odbora za uresničevanje stano- 
vanjske politike pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije do stanovanj- 
ske prenove, s stališči o izhodiščih za nadaljnji razvoj stanovanj- 
skega, komunalnega in vodnega gospodarstva v SR Sloveniji; 

- Delovni osnutek platforme stanovanjske politike Zveze soci- 
alistične mladine Slovenije. 

V tezah za razpravo o prenovi stanovanjskega gospodarstva 
v SR Sloveniji je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora predstavil celovit sistem stanovanjskega gospodarstva 
v pogojih družbenoekonomske prenove, medtem ko so bili dele- 
gati in drugi udeleženci s predstavitvijo obeh modelov in eksper- 
tize na posvetu seznanjeni s strokovnimi podlagami posameznih 
sestavin celotne zasnove. 

Pri oceni stanja na področju stanovanjskega gospodarstva 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora opozarja 
na pomen stanovanjskega gospodarstva, ki je sestavina celotnega 
gospodarstva in družbenega sistema, poudarja pomen reševanja 
stanovanjskih vprašanj, opozarja na gospodarjenju s stanovanj- 
skimi skladi v družbeni lastnini ter na problem uresničevanja 
politike na področju stanovanjskih razmerij. V tezah so nakazane 
smeri razvoja stanovanjskega gospodarstva in dolgoročne stano- 
vanjske politike, osnovne rešitve posameznih vprašanj na 
področju stanovanjskega gospodarstva in naloge za realizacijo 
postavljenih ciljev pri prenovi stanovanjskega gospodarstva. 

Bistvo ponujenih tez je, da je treba preiti tudi na stanovanjskem 
področju v take rešitve, ki bodo v celoti pogojene z ekonomskimi 
odnosi. Ker pa je segment stanovanjskega gospodarstva v celovi- 
tem družbenem razvoju specifičen, saj je stanovanje tudi socialna 
dobrina, mora družba ob prehodu v bolj ekonomske razmere 
zagotoviti vzporedni sistem, ki zagotavlja socialno varnost in 
družbeno pomoč na tem področju. Druga prvina prehoda v pre- 
novo je »vrnitev stanovanj lastnikom« stanovanj, le-ti pa morajo 
prevzeti skrb nad gospodarjenjem s svojimi osnovnimi sredstvi. 
Tretja prvina je organiziranost stanovanjskega gospodarstva, ki jo 
je potrebno v celoti in bistveno poenostaviti. Za uveljavitev eko- 
nomskih razmer je potrebno tudi bistveno spremeniti stanovanj- 
ska razmerja, predvsem tiste določbe zakona o stanovanjskih 
razmerjih, ki se nanašajo na vnaprej zajamčene in trajne stano- 
vanjske pravice na družbenih stanovanjih. Nova organiziranost pa 
pogojuje potrebo po reafirmaciji vloge občine oziroma posebne 
družbenopolitične skupnosti in republike. Občina mora postati 

nosilec prostorske, stavbne in zemljiške politike, medtem ko mora 
republika postati neposredni usmerjevalec interesov na stano- 
vanjskem področju. Potrebna je tudi ustrezna organizacija banč- 
nega, kreditnega in hipotekarnega sistema, specifično oblikova- 
nega in prilagojenega dolgoročnemu značaju stanovanjskega, 
komunalnega in stavbno zemljiškega gospodarstva. Ena izmed 
ključnih nalog za uvajanje tržnih zakonitosti je uvedba stanarin 
kot cene za uporabo stanovanja, ki vključuje vse stroške amortiza- 
cije, vzdrževanja in uporavljanja za družbena najemna stanovanja, 
kar pa ni vezano na spremembo ustave in zakonodaje. V tezah je 
opozorjeno še na nekatera vprašanja, ki sicer niso vezana nepo- 
sredno na stanovanjsko zakonodajo, morajo pa biti razrešena, da 
bi se dosegla celovita stanovanjska prenova, to so: promet s sta- 
novanji (prodaja in oddaja v najem), vprašanje mestne rente (za 
razbremenitev cene stroškov urejanja stavbnega zemljišča v ceni 
stanovanja), večji delež vlaganj v prenovo stanovanjskega sklada 
ter vprašanje zadružne gradnje. 

Priprave vseh potrebnih strokovnih podlag za nove zakonske 
rešitve ter na novo organizacijo tako na upravnem kot izvajalskem 
področju morajo teči tako, da bo nov zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu, ki bo vključeval tudi zakon o stanovanjskih razmer- 
jih in zakon o pogojih za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš, 
sprejet najkasneje konec prihodnjega leta, kar bi omogočilo, da 
preidemo v novo plansko obdobje z novim sistemom stanovanj- 
skega gospodarstva. 

V »modelu stanovanjske gradnje« so prikazane potrebne spre- 
membe za zagotovitev racionalnega produkta - stanovanje, 
objekt, naselje ob upoštevanju številnih specifičnosti stanovanj- 
skega gospodarstva. Ključni spremembi, ki jih uvaja model sta: 
v okviru integralnega stanovanjskega trga uveljavitev usmerje- 
nega in prostega trga gradnje novih stanovanj ter reafirmacija 
organizacije investitorstva. Poleg teh so spremembe predvidene 
še za izboljšanje družbene organiziranosti v stanovanjskem 
gospodarstvu, za organizacijo učinkovite razvojne dejavnosti, 
v zemljiški in prostorski politiki, urbanističnem načrtovanju ter 
komunalnem urejanju naselij, za razširitev načinov in oblik prido- 
bivanja stanovanj, za razvoj prednostnih oblik stanovanjske grad- 
nje, pri organizaciji proizvajalcev, pri pripravi in organizaciji grad- 
nje, za zagotavljanje boljše kvalitete gradnje in sistemske spre- 
membe. Z izjemo nekaterih organizacijskih, finančnih in podob- 
nih predlogov in ukrepov je večino ukrepov možno začeti takoj 
realizirati. S tem namenom je skupina avtorjev modela pripravila 
za Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije akcijo za realizacijo 
prve faze kompleksne racionalizacije. 

»Model učinkovitejšega gospodarjenja s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini« izhaja iz ugotovitve, da terja gospodarjenje 
z večstanovanjskimi hišami, v katerih je več lastnikov stanovanj 
- družbenih in zasebnih, specifične oblike upravljanja. Primarne 
pristojnosti in obveznosti pripadajo lastniku, ne glede na značaj te 
lastnine. Predloženi modeli organiziranosti razmejujejo naloge in 
nosilce odločanja na republiškem in občinskem oziroma regij- 
skem nivoju. Model obravnava tudi stanarino kot osnovni vir 
gospodarjenja, subvencioniranje uporabnikov stanovanj ter mož- 
nosti lastnikov stanovanj pri vložitvi stanovanj v sklad stanovanj- 
skih hiš pri podjetju za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami. 

V študiji »Stanovanjsko gospodarstvo v tržnem ekonomskem 
sistemu« je poudarjeno, da mora biti stanovanjska prenova 
usmerjena v racionalno gospodarjenje z obstoječim stanovanj- 
skim skladom. Poleg tega pa mora prenova zajeti tudi stanovanj- 
sko graditev, financiranje stanovanjske graditve in stanovanjsko 
socialno politiko. Osnova prenove mora temeljiti na načelu, da je 
socialna pomoč na stanovanjskem področju sicer izjemno 
pomembna, vendar je pri tem potrebno zagotoviti selektivno 
pomoč posameznim upravičencem in preprečiti uničevanje 
finančnih ustanov, prelivanje družbenih sredstev v privatne roke 
ter ogrožanje ekonomskih odnosov na tem pomembnem 
področju našega gospodarstva. 

Namen posveta je bil dosežen, to je: osvetliti glavna izhodišča 
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in smer pre- 
nove. Ugotovljena je bila skladnost posameznih izhodišč z nekate- 
rimi že sprejetimi stališči v posameznih institucijah in organizaci- 
jah. Na posvetu ni bilo sprejetih nobenih formalnih zaključkov, 
temveč le priporočila in predlogi za nadaljnje aktivnosti, in sicer: 

1. Magnetogram posveta se pošlje Republiškemu komiteju za 
varstvo okolja in urejanje prostora s priporočilom za temeljito 
proučitev podanih pobud, predlogov in stališč na posvetu, ki naj 
jih smiselno vgradi v svoja izhodišča za prenovo stanovanjskega 
gospodarstva in tako dopolnjeno gradivo predloži v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije. 

2. Udeležencem posveta, predstavnikom posameznih institucij, 
družbenopolitičnih organizacij in drugih organov in organizacij se 
priporoča, da z vsebino posveta seznanijo svoje organe oziroma 
institucije. 
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3. Pripravi se kratek povzetek posveta z glavnimi poudarki, ki se 
objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije še pred prejemom 
dopolnjenega gradiva Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
v postopek obravnave, tako da bodo s tem posvetom seznanjeni 
vsi delegati. 

4. Vse konkretne pripombe, predloge in pobude s posveta 
obravnava Odbor Zbora občin za urejanje prostora ter stanovanj- 
ska in komunalna vprašanja na svoji seji, jih oceni, se do njih 
opredeli oziroma predlaga, da se do njih opredeli Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Na sejo odbora se povabi vse tiste 
udeležence posveta, ki so imeli izrazito konkretne in konstruk- 
tivne predloge, po potrebi pa tudi pripravljalce posameznih 
gradiv. 

5. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora 
ter prek njega Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije se pred- 
laga, da pripravi program aktivnosti za izvedbo prenove stano- 
vanjskega gospodarstva. 

GLAVNI POUDARKI IZ RAZPRAVE 

V obširni razpravi na posvetu so delegati in drugi razpravljalci 
poudarili predvsem naslednja mnenja, predloge in pobude: 
1. Splošno: 

- Poudarjena je bila opredelitev posveta za dejansko uveljav- 
ljanje ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva v vseh segmentih od graditve do uporabe stanovanj z vna- 
šanjem nekaterih korektivov in socialne politike, ki mora biti 
v prehodnem obdobju dovolj široka, da bo omogočen prehod na 
ekonomske odnose. 

Stanovanjsko gospodarstvo mora biti koncipirano kot integralni 
del gospodarskega sistema, ki bo temeljil na tržnih principih, ki bo 
motivacijski in bo obenem preko elementov skupne socialne 
politike omogočal rešitev stanovanjskega vprašanja na določeni 
ravni in obliki praktično vsakemu državljanu. Potrebna pa je 
celovita in temeljita prenova stanovanjskega gospodarstva ozi- 
roma sedanje stanovanjske politike kot sestavine gospodarske in 
družbene reforme pri nas. Nova stanovanjska politika mora zato 
biti odraz specifičnih potreb in konkretnih razmer na gospodar- 
skem in družbenem področju v Sloveniji, stanovanjska izgradnja 
pa prilagojena in usklajena z možnostmi gospodarstva in njego- 
vim razvojem. Nova stanovanjska politika in na njej zgrajen sistem 
stanovanjskega gospodarstva mora biti naravnana zlasti na zago- 
tavljanje in vzpostavljanje možnosti za najrazličnejše načine raz- 
reševanja pridobitve in uporabe stanovanj ob upoštevanju, da 
sprememb ni mogoče izpeljati in uveljaviti ločeno od sprememb 
celotnega gospodarskega in družbenega sistema. Izražen pa je bil 
pomislek, ali je primerno ponujeno ločevanje celovitosti odloča- 
nja v stanovanjskem gospodarstvu na štiri modele, saj gre za 
neločljivo povezavo znotraj stanovanjskega gospodarstva in 
povezavo z drugimi gospodarstvi, kot npr. stavbnim, zemljiškim in 
komunalnim ter načrtovanjem prostorske ureditve. 

- Poudarjena je bila tudi potreba po samostojnosti stanovanj- 
ske politike v republiki Sloveniji, ki jo terjajo razlike v produktivno- 
sti in dohodkih prebivalstva, pojmovanju varčevanja, stanovanj- 
skih navadah in prostorskih rešitvah, policentričnemu razvoju ter 
demografski politiki. 
- Predstavljene teze so ocenjene kot kvalitetna podlaga za 

nadaljnje aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in drugih rešitev, 
ki jih bo Izvršni svet Slovenije predložil v obravnavo in sprejetje 
Skupščini SR Slovenije. Izraženo pa je bilo mnenje, da bi bilo 
potrebno pri predlaganih novostih predstaviti željene cilje in 
rezultate, ki jih bomo dobili, predvsem pa načine, sredstva in 
metode, kako te cilje doseči oz. kako nekatere modele praktično 
realizirati. Predlagano je bilo, da bi katero od predlaganih novosti 
najprej preizkusili v posameznih občinah, na primer model kom- 
pleksne racionalizacije stanovanjske gradnje, pri tem pa upošte- 
vali predhodne izsledke znanstveno raziskovalnega dela in stro- 
kovnih podlag. 
- Z ustreznimi ukrepi je potrebno motivirati posamezne občane 

in delavce za rešitev stanovanjskega vprašanja, pri tem pa 
s posebno pazljivostjo obravnavati možnosti, da pride do stanova- 
nja tudi mlada generacija, ki jo je sedanji sistem in zlasti trenutno 
stanje najhuje prizadelo. Nove sistemske rešitve morajo biti zas- 
novane tako, da bo imela mlada generacija normalen dostop do 
najemniških stanovanj in cenejših oblik gradnje. 

Odprta je ostala dilema, kakšna je obveznost oziroma skrb 
podjetij in organizacij za reševanje stanovanjskih vprašanj svojih 
delavcev. 

- Glede na uveljavljanje alternativnih gibanj in nastajajoči plu- 
ralizem v naši družbi je bilo izraženo pričakovanje, da bodo ta 
gibanja predstavila svoje predloge in interese tudi na področju 
stanovanjskega gospodarstva. 

2. Uvajanje tržnih zakonitosti: 
- Poudarjena je bila zahteva po takojšnji uvedbi ekonomskih 

stanarin za družbeni najemni sklad stanovanj. Potrebna pa je 
ocena, kako hitro in pod kakšnimi pogoji preiti na ekonomske 
stanarine in kaj vse je treba spremeniti, da bodo vsi uporabniki 
stanovanj v približno enakem položaju. Rešiti je potrebno tudi 
vprašanje, kje in na kakšen način zagotoviti dodatna sredstva za 
odpravo posledic dosedanje neustrezne višine stanarin in s tem 
neustreznega vzdrževanja stanovanjskega sklada. Podani so bili 
različni predlogi glede rasti stanarin: v skladu z rastjo cen na 
drobno ali rastjo osebnih dohodkov ali skladno z rastjo ugotovlje- 
nih stroškov vzdrževanja stanovanj. Izražena je bila tudi misel, da 
bi bilo potrebno terminološko razčistiti vprašanje uporabe pravil- 
nih izrazov za stanarino in ločiti realno stanarino na nivoju eno- 
stavne reprodukcije od ekonomske stanarine na nivoju razširjene 
reprodukcije in tržne stanarine, ki se prosto oblikuje. 

- Poudarjeno je bilo tudi, da je pomemben element za uvedbo 
tržnih zakonitosti racionalno gospodarjenje z obstoječim stano- 
vanjskim skladom, ki je v tezah premalo poudarjen. Vzpostaviti je 
potrebno vse procese ekonomske zakonitosti pri uporabi družbe- 
nih in zasebnih stanovanj, da bodo čim bolj racionalno izkoriš- 
čena. Racionalna uporaba in lokacija stanovanjskega sklada pa je 
nemogoča brez uvedbe višjih stanarin za družbena stanovanja, 
bistvenih sprememb stanovanjskih pravic, ekonomske motivira- 
nosti lastnikov stanovanj, obdavčevanja premoženja, selektivne 
socialne politike in še česa. 

- Opredeliti je potrebno nesporne lastnike stanovanj, kot 
nosilce odločanja, razpolaganja, uporabe in gospodarjenja s sta- 
novanji, pri čemer morajo imeti podjetja, organizacije in skupnosti 
enake pravice in možnosti .razpolaganja s kapitalom kot zasebni 
lastnik. S stanovanjsko pravico po sedanjih stanovanjskih razme- 
rij je pravim lastnikom stanovanj popolnoma odvzeta možnost 
odločanja o uporabi in gospodarjenju z lastnimi stanovanji. 

- Izraženo je bilo mnenje, da je predpogoj za uvedbo tržnosti 
v stanovanjskem gospodarstvu ponudba stanovanj za vse lastnin- 
ske in najemne oblike, stanovanj različnega standarda in kvalitete 
in na različnih lokacijah s predpostavko, da se posameznik odloči 
za tako stanovanje, ki ga zmore kupiti ali najeti glede na materi- 
alne možnosti. 

- Izraženi so bili pomisleki glede odprodaje družbenega stano- 
vanjskega sklada zainteresiranim imetnikom stanovanjske pravice 
in drugim občanom, saj obstoječi družbeni najemni sklad pred- 
stavlja pomemben element blaženja posledic delovanja trga. 
O prodaji stanovanj naj odločajo le lastniki stanovanj glede na 
svoje potrebe in interese brez omejitev. 

- Omogočiti je treba nemoten pretok kapitala, tudi iz stano- 
vanjskega sklada v poslovna sredstva in obratno. Potrebno je 
dopustiti gradnjo najemnih večstanovanjskih hiš v zasebni last- 
nini. Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami mora biti med 
subjekti svoboden in brez omejitev z ustrezno opredeljenim davč- 
nim sistemom. 

- Potrebno je obnavljati in pridobivati nova stanovanja znotraj 
obstoječega stanovanjskega družbenega sklada s preureditvijo 
podstrešij, nadzidavami, prizidki ali gradnjo v tako imenovanih 
»plombah« med obstoječimi objekti v skladu z opredeljenimi 
urbanističnimi in arhitektonskimi pogoji. 
3. Organiziranost stanovanjskega gospodarstva: 

Odločilno vlogo pri gospodarjenju s stanovanji in s stanovanj- 
skimi hišami morajo dobiti njihovi lastniki. Pri tem je bila izražena 
misel, da je ekonomska načela gospodarjenja potrebno razširiti 
na ves obstoječi stanovanjski sklad, tudi v zasebni lasti. Razmejiti 
pa je potrebno gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in gospo- 
darjenje s stanovanji. Stanovanja morajo vzdrževati lastniki sami 
iz svojih sredstev, vsi pa morajo prispevati sredstva za vzdrževanje 
skupnih delov in naprav hiše, pri čemer bi morala imeti družba 
interes, da se vzdrževanje hiš organizirano opravlja. 

Podprt je bil predlog ustanovitve javnega ali družbenega 
podjetja za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami ali več podjetij, 
pa tudi, da se da možnosti opravljanja te dejavnosti zasebnemu 
sektorju, s čimer bi bila vzpostavljena konkurenca. 

Dano je bilo opozorilo, da se dobre strani in izkušnje hišne 
samouprave, ki so bile na tem področju dosežene, upoštevajo pri 
spremembah in dopolnitvah zakonodaje ob uresničevanju stano- 
vanjske prenove. 
4. Planiranje: 

Opredelitve razvoja stanovanjskega gospodarstva, ki je odvisen 
od prostorskih in urbanističnih rešitev, stavbne, zemljiške in 
komunalne politike v okviru celotnega gospodarskega razvoja 
občine, je treba predvideti v planskih aktih občine. Izražena pa je 
bila misel, da mora generalna urbanistična usmeritev veljati 
enotno za vso Slovenijo. 

Izražen je bil tudi predlog, da bi morali v planskih aktih zagoto- 
viti potrebne površine in izgradnjo določenega viška stanovanj, 
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kar bi omogočalo ustrezno mobilnost delovne sile in trg stano- 
vanj. Večjo pozornost bi bilo potrebno posvetiti razvoju primest- 
nih naselij s poudarjenim ugodnim bivanjem in dobrimi promet- 
nimi povezavami. 
5. Financiranje: 

- Financiranje stanovanjskega gospodarstva mora temeljiti na 
sistemu javnih financ in v njem razdelanega davčnega in banč- 
nega sistema. Večjo pozornost je potrebno nameniti oblikovanju, 
razvoju in vlogi bančništva in hranilništva. 
- Izraženo je bilo mnenje, da je sedanji sistem financiranja 

stanovanjske gradnje brez trdnih pravil, nezanesljiv in neraciona- 
len. Edina sprememba v dosedanji stanovanjski politiki na 
področju financiranja je bila leta 1987 uvedba revalorizacije sta- 
novanjskih posojil, ki je postavila posojilojemalce v nevzdržno 
stanje, saj znaša obrestna mera ob upoštevanju inflacije dejansko 
9%. Z novo hranilno kreditno politiko je potrebno zato sprejeti 
take ukrepe, ki bodo varčevalce motivirali za razreševanje zastav- 
ljenih stanovanjskih vprašanj. Podan je bil predlog, da obresti 
lahko rastejo samo skladno z rastjo povprečnega osebnega 
dohodka v Sloveniji. 

- Dana je bila pobuda, da v primeru če podjetje daje ugodnejše 
posojilo od določenega ali če posojilojemalcu plačuje revaloriza- 
cijske obresti, se ta delež vknjiži kot solastninski delež na stanova- 
nju oziroma objektu. Naslednja pobuda pa se je nanašala ria 
uvedbo sistemske rente za lastnike stanovanj, kupljenih pred 
letom 1987. 

- Potrebna je ustrežnejša davčna politika. Z davčnimi olajša- 
vami naj se stimulira namensko varčevanje in spodbujajo investi- 
cijska vlaganja. Promet z etažnimi stanovanji in enodružinskimi 
hišami naj bo oproščen davka, uvede pa naj se davek na lastnino. 

- Izražena je bila'bojazen, da bo pridobljena sredstva amorti- 
zacije obstoječega stanovanjskega sklada skozi ekonomsko sta- 
narino potrebno vlagati v dezinvestiran stanovanjski sklad in jih 
objektivno še nekaj časa ne bo možno uporabiti za razširjeno 
reprodukcijo. 
6. Stanovanjska gradnja: 

- Pri stanovanjski graditvi je potrebno opredeliti zlasti funkcijo 
investitorja ter funkcijo proizvajalca ter predvideti nujne pogoje, 
ki jih je potrebno zagotoviti na področju stanovanjske gradnje na 
ravni republike. 

Omogočiti je potrebno vse možne oblike in načine stanovanjske 
gradnje. 

- Opozorjeno je bilo na nerentabilnost družbenega gradbeni- 
štva z netržno strukturo, veliko režijo in nizko izoriščenostjo 
kapacitet. 

- Potrebno je vsebinsko spremeniti in ustrezno organizirati 
zadružno gradnjo. Izražena je bila ugotovitev, da se zaenkrat 
ustanavljajo stanovanjske zadruge le za čas gradnje zaradi lažje 
pridobitve zemljišča za gradnjo, pridobitve ugodnejših posojil in 
izognitve plačila prometnega davka na gradbeni in ostali material. 

- Izražena je bila misel, da je visoka cena m2 novozgrajene 
stanovanjske površine med drugim tudi posledica premajhne pro- 
duktivnosti dela. Podan je bil predlog, da stroške stanovanjske 
gradnje lahko znižamo z razbremenitvijo cene s stroški gospodar- 
ske in negospodarske infrastrukture, ukinitvijo prispevka za 
izgradnjo zaklonišč in racionalnejšo izgradnjo skupnih prostorov 
za delovanje hišne samouprave. Ob tem pa je bilo odprto vpraša- 
nje, kako zagotoviti nadomestni vir za stroške komunalne in druge 
infrastrukture, s katerimi bi razbremenili m2 stanovanjske povr- 
šine. 
7. Stanovanjska razmerja: 

Poudarjeno je bilo, daje potrebno radikalno spremeniti veljavne 
ureditve na področju stanovanjskih razmerij v zvezi s stanovanj- 
sko pravico 

Stanovanjska razmerja med stanodajalci in najemniki naj se 
urejajo s pogodbo, s katero so natančno opredeljene pravice in 
obveznosti obeh pogodbenih strank. 
8. Družbena pomoč: 

- Ugotovljeno je bilo, da je sistem razreševanja problematike 
družbene pomoči socialno ogroženim delavcem in občanom izde- 
lan, izvajanje pa je potrebno uskaljevati s spremembo začrtane 
stanovanjske in socialne politike in v tem okviru razviti sistem, ki 
pod določenimi pogoji omogoča vsem občanom, da s pomočjo 
družbe rešijo svoje stanovansko vprašanje. 

- Subvencioniranje stanarin mora ostati sestavni del politike 
socialne varnosti. Izražena pa je bila misel, da bi bilo potrebno na 
novo opredeliti normative, pri katerih je posameznik ali družina 
upravičena do delnega nadomestila stanarine. 

- Na področju družbene pomoči morajo biti ukrepi usmerjeni 
zlasti na povečanje možnosti za lastno razrešitev stanovanjskega 
vprašanja. Podan je bil predlog, da se namesto solidarnostnih 
uvedejo socialna stanovanja, za katera se stanarine določijo pod 
posebnimi pogoji. Posebno skrb za razreševanje stanovanjskih 
problemov je potrebno posvetiti mladim družinam in družinam 
z večjim številom otrok. 

- Potrebno je določiti pogoje in ukrepe družbene pomoči 
predvsem za posamezne kategorije občanov, ki si s svojimi sred- 
stvi in sposobnostjo ne bodo mogli reševati stanovanjskih proble- 
mov (delavci, ki bodo brez dela kot tehnološki in ekonomski viški, 
mladi ljudje, ki še niso zaposleni, invalidni delavci, sezonski 
delavci, starejši občani, delavci, ki migrirajo). 

- Na področju socialnega varstva in družbene pomoči je nujno 
večjo skrb posvetiti invalidom glede neodvisnega bivanja in pri 
odpravljanju arhitektonskih ovir ter razvoju socialnih zavodov 
v Sloveniji. 

- Potrebno se bo zavzeti za gradnjo novih cenejših stanovanj. 
Iz razprave lahko razberemo nekatera prioritetna in aktualna 

vprašanja, in sicer: 
- Stanovanjsko gosodarstvo mora biti zasnovano kot inte- 

gralni del celotnega gospodarskega sistema in družbene repro- 
dukcije, ki bo temeljil na tržnih principih, ki bo motivacijski in bo 
ob elementih skupne socialne politike omogočal rešitev stano- 
vanjskega vprašanja na določeni ravni in obliki vsakemu držav- 
ljanu. 

- V okviru celovite stanovanjske prenove bo potrebna reafir- 
macija vloge republike in občine oziroma posebne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

- Opredeliti je potrebno vlogo podjetij in drugih organizacij pri 
reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev. 

- Izdelati je potrebno oceno, kako hitro in pod kakšnimi pogoji 
bo potrebno preiti na stanarine, ki bodo zagotavljale osnovne 
ekonomske funkcije v reprodukciji družbeno najemnega stano- 
vanjskega sklada, ob zagotovitvi družbene pomoči vsem tistim 
nosilcem stanovanjske pravice, ki iz objektivnih razlogov ne bodo 
zmogli plačevati ekonomske stanarine. 

- Vzpostaviti je potrebno vse procese ekonomske zakonitosti 
pri uporabi in gospodarjenju z družbenimi stanovanji, da bodo 
čim bolj racionalno izkoriščena. Pri tem je pomembna opredelitev 
nespornih lastnikov stanovanj kot nosilcev odločanja, razpolaga- 
nja, uporabe in gospodarjenja s stanovanji, pri čemer morajo 
imeti podjetja in druge organizacije ter skupnosti enake pravice in 
možnosti kot zasebni latniki. 

- Vzpostaviti je potrebno ponudbo stanovanj za različne last- 
ninske in najemne oblike, stanovanja različnega standarda in 
kvalitete ter na različnih lokacijah. 

- Finaciranje stanovanjskega gospodarstva mora temeljiti na 
angažiranju lastnih sredstev, na sistemu javnih financ in v njem 
razdelanega bančnega in davčnega sistema. 

- Na področju hranilnega in bančnega sistema je potrebno 
sprejeti take ukrepe, da bodo občani stimulirani za vse oblike 
varčevanja in vlaganja sredstev za razreševanje zastavljenih sta- 
novanjskih vprašanj. 

- Pri stanovanjski graditvi za potrebe družbeno najemnih, še 
zlasti socialnih stanovanj, je potrebno opredeliti funkcijo investi- 
torja ter omogočiti vse možne oblike stanovanjske gradnje. 

- Potrebno je vsebinsko spremeniti in ustrezno organizirati 
zadružno stanovanjsko gradnjo. 

- Radikalno je potrebno spremeniti veljavne ureditve na 
področju stanovanjskih razmerij v zvezi s stanovanjsko pravico. 

- Potrebno je zagotoviti družbeno pomoč vsem delovnim lju- 
dem in občanom, ki si s svojimi sredstvi in sposobnostjo ne bodo 
mogli sami reševati stanovanjskega vprašanja. 

Za nadaljnje aktivnosti in za realizacijo posameznih nalog pri 
prenovi stanovanjskega gospodarstva pa so bile dane naslednje 
pobude: 

- Časovno je treba opredeliti realizacijo posameznih nalog in 
rešitev ter določiti nosilce; 

- čimprej je treba pristopiti k realizaciji nalog, ki niso vezane 
na spremembo zakonodaje; 

- potrebno je poiskati učinkovit in postopen prehod iz seda- 
njega v novo stanje; 

- umestno bi bilo najprej preveriti nov sistem stanovanjskega 
gospodarstva v posameznih večjih in manjših občinah; 

- opredeliti se je treba do odprtih dilem, čimprej dopolniti 
gradivo in ga predložiti v obravnavo skupščini in na ta način 
pospešiti pripravo nove zakonodaje ter ukrepov in nalog, ki so 
s tem povezani. 
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Ljubljana, 3.10.1989 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za IV. trimesečje 1989 

UVODNA POJASNILA 
Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije 

je bil sprejet na sejah zborov 27. septembra 1989. V peri- 
odični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za IV. 
trimesečje 1989 so vključene naloge, ki so vsebovane 
v programu dela zborov Skupščine SR Slovenije. Nave- 
dene so tudi nekatere naloge, ki izhajajo iz sklepov zborov 
in ki jih je potrebno obravnavati v letošnjem letu. Pri tem je 
potrebno posebej opozoriti, da periodični delovni načrt ne 
vsebuje zakonov, ki jih bo potrebno na podlagi ustavnega 
zakona za izvedbo amandmajev k ustavi SR Slovenije 
uskladiti oziroma začeti zakonodajni postopek do konca 
letošnjega leta. Glede na to so zbori ta periodični delovni 
načrt sprejeli kot okvirno orientacijo za svoje delo do 
konca letošnjega leta. Vodstvo Skupščine SR Slovenije bo 
v sodelovanju z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
pripravilo glede na prioritetne obravnave dopolnitev peri- 
odičnega delovnega načrta do konca leta in orientacijski 

program dela do konca tega mandata. S tem gradivom 
bodo zbori pravočasno seznanjeni. 

V predlog periodičnega delovnega načrta tudi ni bilo 
mogoče vključiti zadev iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. V zvezi s tem je treba opozoriti, 
da Skupščina ni prejela programa dela Zbora republik in 
pokrajin, razen orientacijski program dela Zveznega izvrš- 
nega sveta do konca letošnjega leta. V prilogi so navedeni 
osnutki zakonov, ki jih bo Zvezni izvršni svet predvidoma 
predložil Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v IV. 
trimesečju 1989. Ko bodo ti akti predloženi, bodo sproti 
vnešeni v posamezne dnevne rede sej zborov. 

Zbori so ob obravnavi predloga periodičnega delovnega 
načrta sprejeli spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagal 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, zato so v prilogi 
objavljene navedene spremembe in dopolnitve, ki bodo 
večinoma upoštevane pri programiranju dela zborov 
v 1990. letu. 

SEJE ZBOROV 25. OKTOBRA 1989 (SREDA) 

Predložitev gradiv: do 8.9.1989 
Rok za objavo gradiv: 12.9.1989 

1. a) PROMETNOVARNOSTNE RAZMERE V SR SLOVENIJI IN 
AKTIVNOSTI V OKVIRU AKCIJE MINUS 10 % 

b) OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija (b), 

odbori za družbenopolitični sistem, Skupina delegatov vseh zbo- 
rov za SLO in DS (a) 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, občinske 
skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONOV S PODROČJA VOLILNE 
ZAKONODAJE Z OSNUTKI 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O VOLITVAH V SKUPŠČINE 
Z OSNUTKOM (naslovi drugih volilnih zakonov še niso znani) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 
sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, odbori za 
družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna delovna telesa pri RK SZDL, 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajnopravne 
komisije Skupščine SR Slovenije 

3. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POSTOPKU ZA USTANOVITEV, ZDRUŽITEV OZI- 
ROMA SPREMEMBO OBMOČJA OBČINE TER O OBMOČJIH 
OBČIN 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 

SR Slovenije 

4. OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA DELEŽ 
SFRJ PRI TRETJI DOPOLNITVI SREDSTEV MEDNARODNEGA 
SKLADA ZA RAZVOJ KMETIJSTVA (IFAD) ZA OBDOBJE 
1990-1991 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbor 

ZZD za finance in kreditno-monetarni sistem, Odbor ZO za 

priloga poročevalca 1 



finance, Skupina delegatov vseh zborov za proučitev aktov iz 
pristojnosti zborov Skupščine SFRJ 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 
nije 

SEJE ZBOROV 22. NOVEMBRA 1989 (SREDA) 

Predložitev gradiv: do 6.10.1989 
Rak za objavo gradiv: 10.10.1989 

1. PREDLOGI ZAKONOV S PODROČJA VOLILNE ZAKONO- 
DAJE 

PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH V SKUPŠČINE (naslovi dru- 
gih volilnih zakonov še niso znani) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, odbori za 
družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna delovna telesa pri RK SZDL, 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajnopravne 
Komisije Skupščine SR Slovenije 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVE- 
NIJE ZA LETO 1990 Z OSNUTKOM 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Odbor 

ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za 
finance, Komisija za narodnosti 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Supščine 
SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 13. DECEMBRA 1989 (SREDA) 

Predložitev gradiv: do 27.10.1989 
Rok za objavo gradiv: 31.10.1989 

1. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, Komisija za narodnosti, odbori za družbeno- 
politični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koodinator: dr. Janez Šinkovec, predsednik Komisije za sistem- 

ska vprašanja 

2. OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Eva Naglič, predsednica Komisije za pravosodje 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH 
POSEGOV V PROSTOR 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem, Odbor ZO za urejanje prostora ter 
stanovanjska in komunalna vprašanja 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, zaintere- 

sirane občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

5. OSNUTEK ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, GOSPO- 
DINJSTEV, STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV V SR 
SLOVENIJI V LETU 1991 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, Komisija za narodnosti, odbora za družbeno- 
politični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, zaiteresi- 
rane občinske skupščine 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

6. PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU STATISTIČNIH RAZI- 
SKOVANJ POMEMBNIH ZA REPUBLIKO 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, odbora za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 

SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 27. DECEMBRA 1989 (SREDA) 

Predložitev gradiv: do 10. 11. 1989 
Rok za objavo gradiv: 14.11.1989 

1. IZHODIŠČA EKONOMSKE RAZVOJNE POLITIKE SR SLOVE- 
NIJE ZA LETO 1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na njihovo delovno 
področje 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, SIS družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje, občinske skupščine in skupščine posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ustrezna telesa RS Zveze sindikatov Slo- 
venije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

2. PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1990 

3. PREDLOG ODLOKA O ODSTOPU POSEBNEGA REPUBLI- 
ŠKEGA DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV OBČINAM V LETU 
1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Odbor 

ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za 
finance, Komisija za narodnosti (2) 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Z OSNUT- 
KOM ZAKONA 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU KME- 
TOV Z OSNUTKOM ZAKONA 

6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEM- 
LJIŠČ IN ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - KMETIJ 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH Z OSNUTKOM ZAKONA 
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Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem in odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj (glede na njihovo delovno področje), Odbor ZZD 
za kmetijstvo 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela Skupščine SR Slovenije 

8. PREDLOG PROGRAMA DELA ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO MARCA 1990 

Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo programa dela 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: obravnavajo vsa delovna telesa 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, SIS druž- 

benih dejavnosti in materialne proizvodnje, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

PRILOGA 1 
V orientacijskem delovnem načrtu Zveznega izvršnega sveta za 

obdobje julij - december 1989 so iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ navedeni naslednji osnutki zakonov: 

1. ZAKON O KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO 
2. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH CARINSKEGA 

ZAKONA 

3. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O CARINSKI TARIFI 

4. ZAKON O OBDAVČEVANJU PROIZVODOV IN STORITEV 
V PROMETU 

5 ZAKON O POSEBNIH POGOJIH ZA OPRAVUANJE GOSPO- 
DARSKIH DEJAVNOSTI V CARINSKIH CONAH 

6 ZAKON O POGOJIH OPRAVLJANJA GOSPODARSKE DEJAV- 
NOSTI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V PROSTI CONI 

7. ZAKON O UKREPIH OMEJEVANJA PROMETA BLAGA IN 
STORITEV 

8 ZAKON O SKUPNEM OBSEGU PRORAČUNSKIH ODHODKOV 
FEDERACIJE ZA LETO 1990 

9 ZAKON O ZADOLŽEVANJU NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE 
PRI DRUGEM POSOJILU ZA STRUKTURNO PRILAGAJANJE 
JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA (SAL 2) 

10. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA KRITJE STRO- 
ŠKOV PO DRUGEM POSOJILU ZA STRUKTURNO PRILAGAJANJE 
JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA 

11. ZAKON O DOLOČANJU VIROV SREDSTEV ZA FINANCIRA- 
NJE ZVEZNIH BLAGOVNIH REZERV 

12 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU IN UPORABI SREDSTEV ZA SPODBUJANJE 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA JUGOSLAVIJE 

13. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 
PROGRAMA MODERNIZACIJE MAGISTRALNE PROGE JESENICE 
SEŽANA GEVGELIJA DIMITROVGRAD 

14. ODLOK O PRIPRAVI IN SPREJETJU DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1991-1995 

15 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SKLADU SOLIDARNOSTI Z NEUVRŠČENIMI DRŽAVAMI IN 
DRŽAVAMI V RAZVOJU 

16 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O EKONOMSKIH IN DRUGIH ODNOSIH V PROIZVODNJI IN PRO- 
METU OBOROŽEVANJA IN VOJNE OPREME 

17 ZAKON O OPRAVLJANJU SPLOŠNE TURISTIČNE INFOR- 
MATIVNE PROPAGANDNE DEJAVNOSTI JUGOSLAVIJE. 
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PREDLOGI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ob obravnavi predloga periodičnega delovnega načrta Zbora združenega 

dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 

za IV. trimesečje 1989   

PRILOGA 2 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21.9.1989 na 
podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije obravnaval: 

- PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČ- 
NEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA IV. TRIMESEČJE 
1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom 
periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela. Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
IV trimesečje 1989, v skladu z 242. členom poslovnika Skupščine 
SR Slovenije pa predlaga: 

I. 
V zvezi z uvodon periodičnega delovnega načrta zborov 

Skčpščine SR Slovenije dajemo naslednja pojasnila: 
- v zvezi s pobudami, ki se nanašajo na spremembe zakona 

o društvih in na izdajo zakona o političnem združevanju občano. 
Izvršni svet ugotavlja, da bo ustrezne zakonske rešitve možno 
predlagati v obravnavo Skupščini SR Slovenije, ko bodo temeljne 
dileme glede posameznih rešitev zakonodajne ureditve interes- 
nega združevanja občanov razrešene v okviru RK SZDL Slovenije, 

- poročilo o stanju in perspektivah varstva okolja bo Izvršni 
svet predložil Skupščini SR Slovenije januarja 1990, 

- poročilo o koriščenosti razvojnih sredstev bo Izvršni svet 
predložil Skupščini SR Slovenije novembra 1989. 

II. 
1. S sej zborov 25. 10. 1989 se pod točko 2 predložijo predlogi 

zakonov s področja volilne zakonodaje na kasnejši rok. 
Navedene zakone bo mogoče pripraviti in predložiti Skupščini 

SR Slovenije po sprejetju amandmajev k ustavi SR Slovenije in ko 
bo delovna skupina pri predsedstvu RK SZDL Slovenije za pri- 
pravo volilne zakonodaje zavzela dokončna stališča in predlagala 
rešitve za normativno ureditev volitev na podlagi novih ustavnih 
rešitev; 

2. s sej zborov 22. 11. 1989 se preložijo: 
- pod točko 1 Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o pravni pomoči 
Po tehtni proučitvi odprtih vprašanj na tem področju je treba 

s spremembami poseči v temeljna načela veljavnega zakona 
o pravni pomoči. Iz teh razlogov bo potrebna tudi temeljitejša 
predhodna obravnava predvidenih novih rešitev v strokovnih kro- 
gih. Tako bo zaradi bistvenih vsebinskih sprememb pripravljen 
nov zakon o odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči; 

- pod točko 2 Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij bo moral biti usklajen 

z določbami zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, zako- 
nom o podjetjih in zakonom o delovnih razmerjih, zaradi česar 
predlagamo, da se obravnava zakona preloži do sprejetja navede- 
nih zakonov; 

- pod točko 3a Informacija o nadaljnjem dograjevanju obrtne 
zakonodaje ter zakonodaje s področja samostojnega osebnega 
dela na kasnejši rok. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o spremembah obrtnega zakona s predlogom 
zakona 21. junija 1989 naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi 
subjekti, ki zastopajo nosilce samostojnega osebnega dela, teme- 
ljito proučijo zakonodajo s področja obrti in normativno ureditev 
opravljanja samostojnega osebnega dela v družbenih dejavnostih. 
Strokovno utemeljena informacija o odprtih vprašanjih za nadalj- 
nje dograjevanje obrtne zakonodaje ter zakonodaje s področja 
samostojnega osebnega dela s predlogi rešitev naj bi skupaj 
z amandmaji k Ustavi SR Slovenije bili kvalitetna podlaga za 
razpravo pristojnih in zainteresiranih subjektov za čimprejšnjo 
pravno ureditev tega področja. Razprava v Skupščini naj bi bila po 
sprejetju ustavnih amandmajev. 

Zaradi vrste odprtih vprašanj, za katera je Skupščina naložila 
predlagatelju naj jih prouči, bo informacija šele konec septembra 

1989 poslana v predhodno obravnavo, ki naj bi zagotovila 
ustrezno strokovno verifikacijo informacije; 

3. s sej zborov 22. 11. 1989 se umakne pod točko 3b Predlog za 
izdajo zakona o samostojnem osebnem delu na področju družbe- 
nih dejavnosti 

Po proučitvi razmer in možnosti za uzakonitev samostojnega 
osebnega dela na področju družbenih dejavnosti, ki bo temeljila 
na novih ustavnih določilih, Izvršni svet ugotavlja, da ni razlogov 
za sprejem posebnega zakona o samostojnem osebnem delu na 
področjih družbenih dejavnosti. Izvršni svet ugotavlja, da je vsaka 
od dejavnosti na področju družbenih dejavnosti, tako specifična, 
da možnosti za opravljanje osebnega dela na teh področjih ni 
mogoče, niti ni treba poenotiti z določbami posebnega zakona. 
Določbe o možnostih za opravljanje samostojnega osebnega dela 
bodo vključene v specialne zakone v skladu z ustavnimi določili, 
predlogi za spremembo zakonov s področja družbenih dejavnosti 
bodo dani v letu 1990 po uveljavitvi amandmajev k Ustavi SR 
Slovenije v rokih, ki jih bo določil ustavni zakon. 

Dosedanje aktivnosti, predlogi in razprave o samostojnem 
osebnem delu na področju družbenih dejavnosti ter spremembe 
gospodarskega sistema so pokazale na potrebo po novih sistem- 
skih rešitvah glede pravnoorganizacijskih oblik, evidenc, oblik 
združevanja v stanovske zbornice, uresničevanja družbenoeko- 
nomskih odnosov, nadzora in sankcioniranja ter uveljavljanja trga 
tudi na teh področjih. To zahteva celovitost pri snovanju novih 
rešitev za delovanje teh dejavnosti ob upoštevanju pluralizma 
lastnine in delovanja trga. 

V prehodnem obdobju so kot rezultat dosedanjih spoznanj že 
bile uveljavljene delne sprostitve za osebno delo na področju 
vzgoje in izobraževanja (zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o usmerjenem izobraževanju - Uradni list SRS, št. 25/89). 
V skupščinskem postopku je tudi zako o javneo obveščanju, ki že 
ueja tudi saoostojno osbno delo na tem področju 

V prehdnem odobjy, ki ga bo ustavni zako določil za uskladite 
področnih zakonov, pri sproščanju osebnega dela izven področij 
družbenih dejavnosti ne gre čakati na zakonske spremembe, 
temveč je treba v pravni praksi dosledno uveljaviti načelo, da je 
osebno delo z gospodarskim namenom mogoče opravljati na 
vseh tistih področjih, kjer v republiških zakonih, ki urejajo posa- 
mezne dejavnosti, ni izrecne prepovedi za opravljanje osebnega 
dela. V vseh teh primerih je treba šteti, da je opravljanje dejavnosti 
z osebnim delom dopustno pod pogoji in na način, kot jih določa 
obrtči zakon (Uradni list SRS, št. 35/88, 24/89), ne glede na to ali se 
deavnost po klasifikaciji uvršča na gospodarsko oziroma nego- 
spodarsko področje. Določbe 1., 9. in 131. člena obrtnega zakna 
so dovolj široke, da omogočajo opravljanje vsh vrs poklicnega 
dela, ustrezna dopolnitev bo morda potrebna le v izvršilnih pred- 
pisih za predpisano izobrazbo. 

Posebni režimi urejanja osebnega dea bodo še naprej uveljav- 
ljeni za pravno pomoč in upračne službe; 

4. na sejah zborov 22. 11. 1989 je pod točko 5 predvidena 
obravnava predlogov za izdajo zakonov in osnutkov zakonov, na 
sejah zborov 27.12.1989 pod točko 6 pa predlogov zakonov, 
s katerimi se inšpekcijske pristojnosti prenašajo na republiške 
upravne organe. 

S predlogom ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 
k Ustavi SR Slovenije, ki ga bodo zbori Skupščine SRS obravna- 
vali 27. 9. 1989, je predvideno, da republiški upravni organi s 1. 1. 
1990 neposredno na podlagi ustavnega zakona prevzamejo 
naloge inšpekcijskih služb na celotnem območju republike, razen 
nalog komunalne inšpekcije. V tem primeru bi navedene materi- 
alne zakone celovito novelirali v naslednjem letu. Če bo sprejeta 
ureditev, predlagana v ustavnem čašonu, naj se navedeni zakoni 
črtajo iz periodičnega delovnega načrta zborov; 

5. s sej zborov 13. 12. 1989 se preložijo: 
- pod točko 3 Predlog za izdajo zakona o univerzi 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije v stališčih z dne 
21. 6. 1989 navaja, da je treba pspešiti pripravo zakona o univerzi 
in da je treba pripraviti posebne zakne o srednjem šolstvu in 
o izobraževanju odraslih. Postopki za sprejem zakonov bi morali 
potekati sočasno. 

Izvršni svet meni, da je bila ob sprejetju zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju odpravljena 
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večina perečih problemov, ki jih je možno odpraviti v vqsokem 
šolstvu še pred sprejemom amandmajev k ustavi SR Slovenije in 
pred sprejemom zakona o zavodih, ki ga je že napovedal zakon 
o podjeđjih ob ukinitči zakona o združenem delu. 

Glede na pričetek šlskega leta in na razpis za vpis, ki mora biti 
objavljen do 1. marca v vsakem šolskem letu, Izvršni svet meni, da 
bi bilo možno sprejeti zakon o vysokem šolstvu šele za šolskvv leto 
1991/92, če bo v kratkem dokončan projekt o dvvlgoročnem rač- 
voju visokega šolstva, zato Izvršni svet meni, da bi bilo smaselno 
predlog za izdajo zakona o univerzi preložiti na kasnejši rok. 

Izvršni svet ugotavlja, da trenutno ni možno pričeti s postopki za 
pripravo zakona o srednjem šođstvu in zakona o izobraževanju 
odraslih, predvsem glede sprejetja ustavnih dopolnil in zakona 
o zavodih. Zakon izvedbi ustavnih amandmarev nalaga reorgani- 
zacqn upravnih organov in samoupravčih interesnih skupnosti do 
1. 1. 1990 oziroma 31. 3. 1990. Dokler ni začet postopek za 
spremelbo zakonov, ki urejajo sistem državen uprave in Izvršnega 
sveta Supščine S Slovenije, Izvršni svet meni, da ni smiselno 
pričeti postopka za sprejem zakona o srednjem šolstvu, jakon 
o izobraževanju odraslih pa je vezan na sprejeo začrtanih smeri 
razvoja visokega šolstva; 

- pod točko 4 Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov 

Pri prirači sprememb zakona o graditvi objektov smo ugotovili, 
da zaradi vseh potrebnih sprememb zakoa o graditvi objektov' 
realno ni možno pripraviti strokovno in pravno zadovoljivega 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov, ampak je ustrezneje pripraviti novo besedilo zakona 
o graditvi objektov. 

Zaradi bistvenih sprememb v zvezni in republiški zakonodaji, ki 
so nastale po sprejemu sedaj veljavnega zakona o graditvi objek- 
tov (Uradni list SFIS, št. 34/84), je bilo treba upoštevati vsa dolo- 
čila, ki zadevajo vsebino in problematiko, ki jo obravnava ta 
zakon. 

Predpisi, ki narekujejo spremembe sedaj veljavnega zakona 
o graditvi objektov, so: 

a) Zvezni predpisi: zakon o podjetjih, zakon o finančnem poslo- 
vanju, zakon o računovodstvu, zakon o tujih vlaganjih, skupna 
metodologija o družbeni in ekonomski upravičenosti investicij 
v SFRJ; prenehali so veljati zakon o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu in zakon o združenem delu. 

a) Republiški predpisi: obrtni zakon. 
Poleg navedenih norm, je predvidena tudi sprememba v organi- 

zaciji inšpekcijskih služb. 
Po dosedanjih razpravah v družbenopolitičnih organizacijah 

občin kot tudi na ravni republiških komitejev je vrsta predlogov za 
poenostavitev upravnih postopkov za pridobitev lokacijskih in 
gradbenih dovoljenj. 

Ravno tako je s približevanjem naše zvezne zakonodaje trž- 
nemu gospodarstvu dana večja možnost za vlaganje tujega kapi- 
tala, kar izrazito povzroča sprostitev naše zakonodaje pri urejanju 
prostora in gradnji objektov in njeno približevanje strokovnim 
pogojem, ki veljajo v Evropi in tudi v svetu, za kar je dala pobudo 
junija 1989. leta Gospodarska zbornica Jugoslavije; 

- pod točko 5 in 6 Predlog zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi in Predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti 

Za uresničitev nalog, ki izhajajo iz sklepov zborov Skupščine SR 
Slovenije ob sprejemu osnutka zakona, bo treba pripraviti tudi 
ustrezno rešitev za zagotavljanje sredstev za usposabljanje in 
opremljanje enot družbenopolitičnih skupnosti, usposobljenih za 
intervencije ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ter sredstva za 
dejavnost teritorialnih poklicnih gasilskih enot, usposobljenih in 
določenih za intervencije ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Po 
osnutku zakona naj bi sredstva zagotavljale samoupravne inte- 
resne skupnosti oziroma njihove zveze na podlagi samouprav- 
nega sporazuma, v katerem se določijo merila za združevanje 
sredstev, način in namen uporabe sredstev ter druga vprašanja. 
Ker bo z novo zakonodajo delovanje samoupravnih interesnih 
skupnosti spremenjeno, bo treba predlog zakona uskladiti z novo 
ureditvijo. Glede na sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, ki meni, da je nujna sočasna obravnava navedenega 
zakona in zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski 
varnosti, je treba preložiti obravnavo tudi tega zakona. 

6. — s sej zborov 27. 12. 1989 se umakne pod točko 2 Osnutek 
smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1991-1995 in se uvrsti v program dela za I. trimesečje 1990: 
Analiza razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995 in Smernice za 
pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991-1995; 

Skupščina SR Slovenije je 29. marca sprejela odlok o pripravi in 
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sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991-1995, 
v katerem je naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi in decembra predloži Skupščini SR Slovenije predlog 
smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije. Po odloku bo 
Skupščina obravnavala in sprejemala smernice v začetku leta 
1990. Sernice Skupščina sprejema v enofaznem postopku zato 
odlok govori o predlogu smernic. Ča oblikovanje in sprejem 
smernic je potrebno zagotoviti hkratno obravnavo analize razvoj- 
čih možnosti in tako težišče razprave o bodočem razvoju prenesti 
že na to fazo planiranja. Pri določitvi roka obravnave smernic 
v začetku leta 1990 bo potrebno upoštevati tudi odlok Skupščine 
SFR Jugoslavije o pripravi družbenega plana SFR Jugoslavije za 
obdobja 1991-1995 in zvezne smernice, ky so po zakonu o teme- 
ljih sistema družbenega planiranja iv o družbenem planu SFR 
Jugoslavije obvezno izhodišče tudi za planiranje v SR Sđoveniji. 
Zvezni izvršni svet bo odlok predvidoma predložil Skupščini SFR 
Jugosđavije konec septembra 1989; 

- s sej zborov 27.12.1989 pod točko 5 se črta Predlog zakona 
o spremembah in doponitvah kazenskega zakona SR Slovenije. 
Če zbori Skupščine SR Slovenije predloga zakona ne bi sprejeli 
na sejah zborov 27.9.1989 v zadnji fazi se predlog zakona uvrsti na 
seje zborov 22.11.1989. 

III. 

1. Na seje zborov 13.12.1989 se uvrstita: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o vodah. 
Ne glede na kompletno novelacijo obeh zakonov po sprejetju 

amandmajev k Ustavi SR Slovenije in usklajevanje z drugimi 
sistemskimi zakoni, se kaže nujna potreba po nekaterih takojšnjih 
spremembah oziroma dopolnitvah obeh zakonov. 

Tako je zakon o urejanju naselij in drugih posegv v prostor 
nujno spremeniti oziroma dopolniti z določbami, ki bodo: 

-omogočile opravljanje nekaterih strokovnih nalog na 
področju urbanističvega načrtovanja z osebnim delom, 

- ustrezno uredile vprašanje urbanistične priglasitve del ozi- 
roma veljavno potrdilo o priglasitvi prekvalificirale v upravno 
odločbo (po 213. členu zakona o splošem upravnem postopku), 
zoper katero so možna vsa pravna sredstva, 

- uredile nekatera vprašanja glede orpavljanja inšpekcijskega 
nadzora. Pri tem so zlasti mišljena vprašanja delitve pristojnosti 
med republiško urbanistično inšpekcijo ter občinsko komunalno 
inšekcijo ter nasploh opredelitev nalog komunalne inšpekcije, 
k v veljavni zakonodaji niso opredeljene. Te spremembe in dopol- 
nitve je nujno sprejeti čimprej, saj so pogoj za nemoteno opravlja- 
nje inšpekcijskega nadzora po 1.1.1990, Ustavni zakon za izvedbo 
amandmajev k Ustavi SR Slovenije pa jqh ne vsebure, 

- jasneje določile posamezne zakonske zahteve za pripravo in 
sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov in vodenja upravnih 
postopkov s področja urejanja naselij ter uveljavile nekatere 
druge spremembe, ki so jih predlagali neposredni izvajalci zakona 
(občinski upravni organi in orgačqzacije, geodetska služba ipd.). 

Zakon o vodah pa je nujno spremeniti oziroma dopolniti 
z določbami, ki bodo: 

- uvedle učinkovitejši sistem zavarovanja virv pitne vode ter 
omogočile njegovo izvajanje. Stačje onesnažečosti in ogroženosti 
virov pitne vode narekuje takojšnjo uvedbo in izvajanje sistema 
zavarovanja, 

- uredile nekatera vprašanja glede opravljanja inšpekcijskega 
nadzora, zlasti delitev nalog med občinsko komunalno in republi- 
ško vodnogospodarsko inšpekcijo po 1. 1. 1990. 

Navedene spremembe in dopolnitve zakona o vodah je nujno 
sprejeti še pred kompleksno novelacijo zakona, ki je zelo zah- 
tevna in poleg tega časovno odvisna tudi od sprejetja novega 
zveznega zakona o temeljih vodnega režima; 

2. na seje zborov 27.12.1989 se uvrstijo: 
- prelog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o kmetijskih zemljiščih z osnutkom zakona, 
- predlog za izdajo zakona o spremmbah in dopolnitvah 

zakona o preživninskem varstvu kmetov z osnutkom zakona, 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakoa o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskh 
gospodastev - kmetij z osnytkom zakoa in 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih z osnutkom zakona. 

Navedene zakone je treba uskladiti z ustavnimi amandmaji in 
sistemsko zakonodajo. 
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