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DRUŽBENOPOLITIČNI    ZBOR 

33.   SEJA 

(20. JUNIJA 198^) 

Predsedoval: dr. Ciril  Ribičič ,  predsednik Družbenopolitičnega 
zbora 

Začetek seje ob 9. uri 

Predsednik dr. Ciril Ribičič: Pričenjam 33. sejo Družbe- 
lopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na seji je navzočih 43 delegatov, opravičili pa so se: Nuša Kerševan, Jo- 
že Marolt, Anton Vratuša, Milisav Jankovič, Vika Potočnik in Ciril Zlobec. Med 
lami je tudi tovariš Geza Bačič, sekretar Republiške konference SZDL. Slovenije. 

Z dopisom z dne 13. junija 1984 sem dnevni red današnje seje, ki ste ga 
)rejeli s sklicem, razširil še z naslednjima točkama: izvolitev podpredsednika 
.n dveh članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in imenovanje dveh pred- 
lednikov republiških komitejev in poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Sboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 3o., 31. in 32.seje Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki so bile 18. in 26. aprila 
:er 14. maja 1984. 

Želi kdo razpravljati o predlaganih razširitvah dnevnega reda? (Nihče.) 
•redlagam, da zbor na podlagi 99. člena poslovnika Skupščine z glasovanjem 
■dloči', ali bomo dnevni red seje razširili z omenjenima točkama. 

Prosim, kdor je za to, da razširimo dnevni red, naj dvigne roko! (Vsi 
elegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo s tema dvema točkama razširili dnevni .red in zato pred- 
agam za dariašnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 32. seje zbora, 

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

3. izvolitev podpredsednika in dveh članov Izvršnega sveta Skupščine SR 
lovenije in imenovanje dveh predsednikov republiških komitejev, 

4. izvolitev članov Sveta republike, 

5. volitve in imenovanja, 

6. informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju prbgra- 
a ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno 
onsolidacijo gospodarstva, 

7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slo- 
enije, 

8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. 
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9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 
vojne, 

10. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 3o., 31. in 32. seje Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlaga še kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da ne. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlagani dnevni red, naj prosim dvigne ro- 
ko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani dnevni red. 

Predlagam, da pred skupnim zasedanjem, na katerem bomo poslušali uvodno 
obrazložitev predloga kandidatov za -podpredsednika in dveh članov Izvršnega 
sveta in informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju progra- 
tna ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno 
konsolidacijo gospodarstva, opravimo še nekaj krajših točk. 

Prehajamo na  1.  točko  dnevnega  reda,  to je na odo- 
britev zapisnika 32. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev osnutka zapisnika? (Nihče.) 
Predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da odobrimo zapisnik 32. seje, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo zapisnik soglasno odobrili. 

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

Želi kdo dati pobudo, postaviti vprašanje ali dati predlog? 

Besedo ima tovariš Željko Cigler. Prosim! 

Želj k o  Cigler:  Tovarišice in tovariši delegati! Že nekaj 
lasa je v razpravi pobuda o problematiki porodniškega dopusta. Žal je do pobu- 
le prišlo prav v času, ki ni primeren za širjenje pravic, vprašanje pa je, če 
le primeren za krčenje osnovnih socialnih pravic. Ce primerjamo višino zajamče- 
iega osebnega dohodka, ki naj bi omogočal enostavno reprodukcijo delovne sile 
.n je danes okoli 12.ooo- din in nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotno- 
iti z dela zaradi porodniškega dopusta, ki naj bi omogočal razširjeno reproduk- 
cijo delovne sile in ki znese glede na lanski povprečni osebni dohodek 11.3oo,oo 
in, je očitno, da gre za nesprejemljivo dejstvo, tembolj zato, ker gre za pri- 
ierjanje le sredinskih vrednosti, to pomeni, da so odstopanja tudi nižja, zato 
ahko ugotovimo, da je danes čas za zaščito in zagotavljanje deklariranih pra- 
ic: 

1. Nataliteta bistveno pada. V obdobju od 1979. leta pada število rojstev 
a l.ooo na leto, lani celo za 3.ooo. Če bi te podatke nekoliko bolj analizi- 
ali, bi ugotovili, da so v resnici še bolj zaskrbljujoči s stališča aktivne^ 
emografske politike. Očitno je, da je biološka reprodukcija temelj neke družbe 
e toliko, kolikor se v tem primeru gleda z vidika sociale. 

2. število zaposlenih v tem obdobju narašča po stopnji od 1 do 2 odstotka. 

3. Prispevna stopnja za samoupravno interesno skupnost otroškega varstva 
;• od 19 8o. leta nespremenjena. Gre torej za enak oziroma povečan dotok sred- 
tev glede na "povpraševanje". Če k temu dodam še to, da nekatere strukture 
snsk v najbolj fertilni dobi, kot so dijakinje in študentke, ne prejemajo 
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nadomestila oziroma dobivajo nekaj malega, to so kmečke ženske, začasno zapos- 
lene in pripravnice, je očitno, da za mlade družine oziroma za mladino to ni 
socialno, ampak politično in eksistenčno vprašanje. V ilustracijo naj navedem, 
kaj o tem vprašanju mislijo tisti, ki zgolj zdravo razumsko ekonomizirajo. Pred 
kratkim smo po radiu  lahko slišali oglas, da MTT išče večje število delavk. 
Med pogoji za sprejem na delo je bilo navedeno, da ženska ne sme biti starejša 
od 36. let in če ima otroka, mora biti le-ta star najmanj eno leto. Preprosti 
izračun v praksi torej kaže, da so stroški za izostanek z dela zaradi nege 
otroka, poleg tega pa tudi zdravil, zdravstvenih storitev in psihološke obre- 
menjenosti matere na delovnem mestu, ki vpliva na produktivnost, očitno veliki, 
kar ni čudno, saj je otrok v tem obdobju najmanj odporen. Primerjava, ki je na 
podlagi dostopnih podatkov možna in bi že morala biti narejena, bi pokazala na 
notranje rezerve tako z ekonomskega stališča kot s stališča družine v celoti. 

Gre za eksistenčno in politično vprašanje, o katerem se zdaj razpravlja, 
vendar so informacije le občasne in necelovite. Vprašanje pa je tudi, koliko 
v razpravi sodelujejo oziroma so z njo seznanjeni tisti, ki prek svobodne me- 
njave dela v te namene združujejo sredstva. Zato dajem pobudo oziroma v neki 
obliki je to tudi vprašanje, da delegati in širša javnost čimprej dobijo celo- 
vito poročilo o dosedanjem poteku razprave in o izračunih glede na naslednje 
probleme in predloge: 

1. Nadomestilu osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi porodniš- 
kega dopusta je osnova lanskoletni osebni dohodek, ki pa je zaradi inflacije 
neustrezen, še zlasti za matere z najnižjimi osebnimi dohodki. Pobuda je, naj 
oi bila osnova osebni dohodek v zadnjih treh mesecih zaposlitve. 

2. Revalorizacija nadpmestila naj bo vsake tri mesece, ker sedanji sistem 
revalorizacije po šestih mesecih za 7. in 8. mesec porodniškega dopusta glede 
na ekonomski položaj družine praktično destimulira delitev porodniškega dopu- 
sta med staršema. 

Ti dve točki sta omenjeni v dokumentu, ki je danes pred vami, ni pa ome- 
ijena možnost podaljšanja porodniškega dopusta do enega leta otrokove staro- 
ti. 

Če sta 1. in 2. točka že v dokumentih s poudarkom, naj se proučita, spra- 
šujem, kaj to časovno pomeni, glede na težek socialni položaj, ki je, poudar- 
am, političen prav zaradi svoje teže. Zadnje čase prihajajo različne informa- 
cije, da so ti izračuni že narejeni, da je analiza že pripravljena in je to v 
ajkrajšem času treba uresničiti. Hkrati pa tudi vprašujem, zakaj v teh doku- 
ientih ni omenjeno podaljšanje porodniškega dopusta? Pred nekaj dnevi smo izve- 
eli po televiziji, da je to vprašanje, ki do konca tega srednjeročnega obdobja 
e ne bo drugače urejeno. Hvala! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Dana je bila vrsta predlo- 
ov, pobud in postavljenih nekaj vprašanj. Mislim, da bi morali terjati od 
z:vršnega sveta, da nam da čim celovitejši odgovor na vsa ta vprašanja in bi 
a podlagi le-tega nadaljevali razpravo o tem vprašanju danes ali na naslednji 
e ji. 

želi še kdo dati pobudo, predlog ali postaviti vprašanje? (Ne.) 

Ugotavljam, da ne želi. S tem lahko zaključimo 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na  4.  točko  dnevnega  reda,  to je na izvo- 
Ltev članov Sveta republike. 

Prejeli ste predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev članov Sveta 
jpublike in predlog odloka, ki ga je predložila Komisija Skupščine SR Slove- 
.je za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Predstavnik Komisije 
i seji zbora je tovariš Miloš Prosenc. Želiš predlog pojasniti? (Ne.) 

Po predlogu, ki ste ga dobili, naj bi za člane Sveta republike bili po- 
>vno izvoljeni: dr. Franja Didovec, Stane Bobnar, Leopold Caharija, Anton 
»linšek, Tončka Rudolf-Durjava, Ivan Gorjup, Jože Gričar, dr. Pavla Lah-Jeri- 

Vera Kolarič, Živa Kraigher, Vida Kulovec, Alojz Mlakar, Cveto Novak, Maj- 
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Ba Novak, Anton Peternel, Siđonija Podlesek, Franc Poglajen, Ivan Potrč, Cilka 
rrešeren, Ivan Puntar, Franc Strle, Ferdo Šetrajčič, Vinko Šumrada, Anton Ul- 
rih, Olga Vipotnik in Cvetka Vodopivec. 

želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Ugotavljam, da ne želi in 
predlagam, da preidemo na glasovanje o sprejemu predloga odloka o izvolitvi 
'■lanov Sveta republike. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka o izvolitvi članov 
Sveta republike. 

Predlagam, đa prekinemo delo zbora s tem, da ob 9.3o uri nadaljujemo delo 
la skupnem zasedanju. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.2o uri in se je nadaljevala ob lo.2o 
ari. ) 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo  na     5.     točko     dnevnega     reda,     to   so  volitve 
,n   imenovanja. 

1. Najprej imamo predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
epubliškega sekretarja za.notranje zadeve in nekaterih namestnikov predsedni- 
.ov republiških komitejev. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine  SR Slovenije za volitve, 
menovanja in administrativne zadeve. Prejeli smo tudi predlog predsednika 
zvršneaa sveta za razrešitev in imenovanje namestnika republiškega sekretarja 
a notranje zadeve ter nekaterih namestnikov predsednikov republiških komitejev, 
ovariš Dušan Šinigoj je predlagane kadrovske spremembe obrazložil na skupnem 
asedanju. 

Po teh predlogih se razrešijo: Franjo Lunder, dolžnosti namestnika pred- 
ednika Republiškega komiteja za promet in zveze, mag. Stanislav Renčelj, dol- 
nosti namestnika predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo 
n prehrano ter Ivan Vinkler, dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za 
otranje zadeve. 

Imenujejo se: Branimir Bračko za namestnika republiškega sekretarja za 
otranje zadeve, Franc Pivec, za namestnika predsednika Republiškega komiteja 
a vzaojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Tone Poljšak ponovno za namest- 
±ka predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
ag. Franc Škufca za namestnika predsednika Republiškega komiteja za delo in 
ojan Turk za namestnika predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, goz- 
arstvo in prehrano. 

želi kdo razpravljati o teh predlogih? (Ne.) Predlagam, da glasujemo o 
redlogu odloka. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka o razrešitvi in ime- 
ovanju predlaganih funkcionarjev. 

2. Naslednji je predlog odloka o Izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
lovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
Lrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Po tem predlogu 
s za sodnike Vrhovnega sodišča izvolijo: Tone Jcrovšek, dosedanji sekretar 
oora občin Skupščine SR Slovenije, Dušan Ogrizek, sodnik Višjega sodišča v 
jubljani ter Tit Stanovnik, republiški svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine 
R Slovenije. 
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Želi kdo razpravljati o teh predlogih? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo 
o predlogu, ki ga je predložila komisija. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 

3. Tretji je predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

Predložila ga je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zade- 
ve. Izvršni svet se s predlogom strinja. 

Želi kdo razpravljati o tem, da se razreši dr. Svetozarja Poliča dolžnosti 
sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije z 31.7.1984? (Nihče.) Predlagam, da gla- 
sujemo . 

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

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

4. Naslednji je predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani. 

Predložila ga je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zade- 
ve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu se razreši Dušan 
Ogrizek dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Ljubljani s 3o.6.1984. Želi kdo 
razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko 1 (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

5. Imamo še predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru. 

Predložila ga je skupščinska Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve.. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu se razreši 
-ovariša dr. Vladimira Dintinjano dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Kopru 
3 3o.6.1984. 

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

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. 

S tem zaključujem 5, točko dnevnega reda. 

Prehajamo na  6.  točko  dnevnega  reda,  to je na infor- 
lacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju programa ukrepov in 
ktivnosti po uveljavitvi ukrepov in aktivnosti za odmrznitev cen in finančno 
onsolidacijo gospodarstva. 

Program ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen 
er finančno konsolidacijo gospodarstva je bil objavljen v Poročevalcu št. 
9 letošnjega leta. Prejeli ste tudi poročilo o predlogih in stališčih, danih 
razpravah o predlogu ukrepov in aktivnosti, ki jih Izvršni svet Skupščine 

P Slovenije ni vključil v dokončno besedilo programa ukrepov in aktivnosti. 
anes pa ste prejeli tudi predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel pri tej 
očki dnevnega reda. 

Informacijo Izvršnega sveta smo poslušali tudi na skupnem zasedanju. 
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bdal jo je tovariš Alojz Klcmencič. Predstavnik Izvršnega sveta na seji zbora 
2 tovarišica Marija Ferlež iz Republiškega sekretariata za finance ter Metka 
3Grlap, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče ter splošne 
^spodarske zadeve. 

Freden pričnemo z razpravo, predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki 
aj bi na podlagi razprave po potrebi predlagala dopolnitve predloga sklepa, 
L ste ga dobili za to točko dnevnega reda. V skupino predlagam naslednje dele- 
ite: Štefana Korošca, Igorja Krizmana in Francko Herga. Se s predlogom stri- 
jate? (Da.) 

Ugotavljam, da se strinjate in predlagam, da pričnemo z razpravo k tej toč- 
. dnevnega reda. Kdo želi razpravljati? Tovariš Igor Križman, prosim! 

Igor  Križman:  Želel bi vas na kratko seznaniti z včerajšnjo 
»jo predsedstva Socialistične zveze, ki je obravnavalo družbenopolitične ak- 
.vnosti v zvezi z uresničevanjem sedanjih aktivnosti za odmrznitev cen, glede 
\   to, da smo uvodoma poslušali dokaj obširno in široko poročilo Izvršnega sve- 
i, v katerem so bile vsebinsko zajete tudi stvari, o katerih smo razpravljali 
i naši seji. 

Zato bi več povedal o zaključkih predsedstva v zvezi z aktivnostjo, ki 
)teka na terenu. Predsedstvo je ocenilo, da je v tem obdobju uresničevanje 
:repov spremljala dokaj intenzivna politična aktivnost povsod na terenu, da 
i   bila v občinah in v organih vrsta aktivnosti usmerjena v doslednejše ures- 
.čevanje programov na posameznih področjih. Pri tem pa sta bili v obširni raz- 
ravi poudarjeni zlasti dve vprašanji. 

Aktivnost doslej vendar ni bila dovolj neposredna v temeljnih samouprav- 
h okoljih, v organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih; med de- 
ivci in občani. V dosedanjih fazah je še ostajala v okviru različnih organov 
i teles ter v okviru različnih posvetov in razgovorov z vodilnimi predstavniki 
; temeljnih okolij. Zato se je predsedstvo posebej zavzelo, da je treba nada- 
inje aktivnosti v zvezi z uresničevanjem ukrepov v drugi polovici junija in 
ilija prenesti neposredno v temeljna samoupravna okolja. S konkretnimi razme- 
imi in posledicami posameznih ukrepov na posameznih področjih je treba nepo- 
redno seznaniti delavce in občane v organizacijah združenega dela in v krajev- 
.h skupnostih. To je pomembna usmeritev in pomembna politična naloga, saj je 
iša enotna politična ocena, da bo mogoče zahtevne naloge dosledno uresničiti 
imo tako, da' bomo dosegli neposredno široko politično aktivnost delavcev in 
•čanov v temeljnih okoljih. To je bilo vodilo za nadaljnjo politično akcijo 
■i uresničevanju vseh zahtevnih problemov, na katere je bilo danes tudi uvo- 
>ma opozorjeno. 

Pomembno je tudi to, da je predsedstvo sprejelo nekatere usmeritve za na- 
i nadaljnjo aktivnost na podlagi ocene dosedanjega poteka aktivnosti. V dose- 
tnji aktivnosti in politični akciji smo bili usmerjeni bolj v nekatere kon- 
•etne točke? mislim predvsem na programe za razbremenjevanje gospodarstva. 
mj je bila politična akcija usmerjena na nekatere druge ključne točke, ki so 
laj v središču naše pozornosti in so bistvene za reševanje nastalih problemov, 
.to je predsedstvo poudarilo nadaljnjo družbenopolitično aktivnost na področ- 
i doslednejšega uresničevanja politike cen, glede zaostrenosti na tem področju, 
idi družbenopolitične organizacije naj se v večji meri angažirajo za dosledno 
•esničevanje te politike, tako z vidika uveljavljanja določenih cenovnih raz- 
irij, kot tudi za uresničevanje ustrezne postopne dinamike pri uveljavljanju 
n. Pri cenovni politiki je treba večjo pozornost nameniti aktivnostim v posa- 
znih organizacijah združenega dela in tudi posledicam, ki izhajajo iz njiho- 
•ga finančnega položaja. Govorim predvsem o organizacijah združenega dela, ki 
■ imele izgubo oziroma so nelikvidne in kjer je prišlo do posledic v osebnih 
■hodkih. Ocenili smo, da je treba predvsem ob teh problemih v naslednjih ted- 
h osredotočiti našo politično aktivnost tako, da bi skušali delavce čim,bolj 
oznaniti s temi problemi in skupaj z njimi iskati tudi rešitve v skladu z do- 
'vorjenimi usmeritvami na posameznih področjih. 

Predsedstvo se je zavzelo za to, da bo sproti spremljalo aktivnost in jo 
potrebi tudi usmerjalo, tako da bi lahko v juliju pred obravnavo polletnih 

zultatov gospodarjenja v republiški Skupščini na seji republiške konference 
edvidoma 17. julija podali celovito oceno stanja na posameznih področjih in 
še uspešnosti ter nadaljnje usmeritve za politično aktivnost. Hvala. 
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Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala. To točko smo obrav- 
navali že na prejšnji seji zbora. Takrat smo sprejeli sklep k predlogu progra- 
ma ukrepov in aktivnosti. V zadnji točki in tudi v naši razpravi smo zahtevali, 
naj pripravi Izvršni svet dopolnjen program ukrepov in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije za obravnavo na sejah zborov 2o. junija 1984. Ko smo ob redakciji 
usklajevali stališča z drugimi zbori, smo ugotovili, da je bilo v drugih dveh 
zborih sprejeto nekoliko drugačno besedilo, ki pravi, naj pripravi Izvršni 
svet dopolnjen program ukrepov ter o tem poroča Skupščini, namesto naj ga pred- 
loži Skupščini, za kar smo se opredelili v našem zboru. Ker gre za program 
ukrepov Izvršnega sveta in ne Skupščine, sva s sekretarjem zbora ocenila, da 
je to le redakcijski popravek in zaradi tega ne kaže spet sklicevati zbora. 
Mislimi da je prav, da vas obvestimo, zakaj je besedilo nekoliko drugačno. Če 
kdo misli, da bi bilo potrebno o tem razpravljati ali sklepati, naj v okviru 
današnje razprave o tem spregovori. 

Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovarišica Francka Herga! 

Francka  Herga:  Tovarišice in tovariši delegati! Ne bi raz- 
pravljala o vsebini predlaganega programa ukrepov Izvršnega sveta, ker sem o 
tem razpravljala na pretekli seji Družbenopolitičnega zbora in povedala sta- 
lišča Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Ugotovila bi 
lahko, da je Izvršni svet upošteval večino naših sugestij in predlogov in jih 
vgradil v program ukrepov. 

Nekaj bi rekla v zvezi s tem, kaj se je   dogajalo v času od sprejema ozi- 
roma od prve razprave o tem programu ukrepov. Izvršni svet je v današnjem po- 
ročilu zelo mirno in lahko prešel prek vseh očitkov, ki so bili v Skupščini 
Ln v času do današnje seje -dani k predloženemu programu za odmrznitev cen in 
finančno konsolidacijo gospodarstva. Očitke smo lahko prebrali predvsem v 
sredstvih javnega obveščanja in jih zasledili v nekaterih naših družbenopoli- 
:ičnih aktivnostih. Spomnila bi vas samo na to, da je na zadnji seji skupščine 
;ospodarske zbornice bilo rečeno, da je bila ta seja sedmina, na kateri so ta 
»rogram ukrepov pokopali, ker gospodarstvo ni pričakovalo programa ukrepov, 
:jer gre predvsem za samo razbremenjevanje, ampak je pričakovalo program ukre- 
•ov, s katerimi bo razbremenjen dohodek gospodarstva, predvsem tistih dajatev, 
.i izvirajo iz tako imenovane nadgradnje. 

Ne moremo torej pričakovati, da bi skoraj 80 odstotkov učinkov tega prog- 
rama uresničili, saj se je po izjavah  nekaterih na seji te skupščine gospo- 
arstvo že od nekdaj stabilizacijsko obnašalo. To niso enostavni očitki in 
prašanje je, kako bomo na podlagi tega programa kaj dosegli, če so takšna 
azmišljanja in če nanje ne reagiramo. Gre za to, da bi morali na današnjih 
ejah zborov ugotoviti, da je bil namen tega programa ukrepov, da spodbudi 
sesplošno gibanje za racionalnejše in kvalitetnejše gospodarjenje z družbenimi 
redstvi. V teh zaostrenih časih bi morali delovati predvsem tako, da vsak naj- 
rej pri sebi išče možnosti za drugačno delo in gospodarjenje in ravnanje in 
a prenehamo s tem presajanjem pameti drug drugemu in vračanje žogice drug 
rugemu, ker mislim, da imajo delovni ljudje in občani tega že dovolj. Vpraša- 
je je, kako bomo nekatere probleme gospodarjenja reševali, če s takšnim nači- 
om dela samo zaostrujemo politično situacijo med ljudmi. 

Zato menim, da bi morali tako v družbenopolitičnih organizacijah kot v 
seh drugih institucijah političnega in gospodarskega sistema zaostriti odgo- 
^rnost in zahtevati v primeru, da če se za nekatere stvari v tej družbi do- 
dvorimo in sprejmemo program, na podlagi katerega skušamo vsak pri sebi na- 
»diti kar največ, da je treba to spoštovati in za tistega, ki ne ravna tako, 
ij se uveljavlja osebna odgovornost. Menim, da bi morali sedaj ta program 
jrejeti kot program, ki naj nas mobilizira, in to tudi tiste, ki smo v tako 
nenovani "nadgradnji", da bomo pri svojem delovanju in ravnanju racionalni, 
> delamo strokovno in kvalitetno in vztrajamo, da se na vseh ravneh iščejo 
»zerve pri gospodar jen j.u z družbenimi sredstvi, ker te prav gotovo še obsto- 
ijo. Hvala! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Želi še kdo 
izpravljati? Besedo ima tovarišica Božena Ostrovršnik! 
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OstrovrSnik :  želela bi samo opozoriti na tisti 
d?! uvodnega referata tovariša Alojza Klemenčiča, v katerem je zapisano, da 
so bi]i v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti 
valorizirani programi, da bi se popravil materialni položaj izvajalskih orga- 
nizacij v zdravstvu in šolstvu. Rada bi opozorila na to, da informacije, ki 
prihajajo iz terena, niso tako zelo optimistične, da bi opravičevale takšno 
formulacijo. Kažejo namreč na to, da so se te stvari v neposrednih okoljih 
tudi drugače usmerjale in da prioritete za popravljanje materialnega položaja 
v zdravstvu in šolstvu niso dosledno uresničene. S temi valoriziranimi sred- 
stvi so se pokrivale še marsikatere druge obveznosti, problemi in težave, ki 
jih imamo ob težkem položaju z zagotavljanjem ustreznih osebnih dohodkov, v 
zdravstvu in šolstvu pa problemi ostajajo in še naprej burijo politično situa- 
cijo. Hvala lepa! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Besedo želi 
tovariš Štefan Korošec. 

Štefan Korošec: Mislim, da je v zvezi s temi ukrepi težko 
razpravljati, ker nimamo kvalitetne ocene premikov oziroma dogajanja v tej 
družbi. V uvodni besedi je bilo podanih precej statističnih podatkov, ki jih 
ne bom ponavljal, saj je za nas veliko bolj pomembno, kakšna bo stopnja infla- 
cije, kakšne bodo posledice in kakšno družbeno ceno bomo plačali za cene, ki 
se bodo zvišale. Nekaj je povedala že tovarišica Hergova. Vsem nam je jasno, 
da bo inflacija dosti višja, kot smo predvidevali na začetku leta. Te posle- 
dice moramo realno oceniti in videti, kaj moramo napraviti. 

Frva je nujnost, da bo ob taki projekciji politike cen in ob takšni dina- 
miki v naslednjih mesecih pritisk na življenjski standard zelo močan in bodo 
osebni dohodki realno še padali. To vpliva na razpoloženje ljudi. Še zlasti 
bo ta situacija v juliju, avgustu in septembru.. 

Inflacija bo znatno večja, kot je zunaj. Politika realnega tečaja dinarja 
in politika realne obrestne mere pomenita pokrivati razliko med domačo in tujo 
inflacijo. Torej rastejo obresti in tečaj, če želimo ohraniti marginalno kon- 
kurenčno sposobnost na zunanjem trgu in celotno motivacijo za povečanje izvoza. 
Upoštevati moramo tudi to, da izvozna stimulacija tega ne bo upoštevala, kakšne 
bodo razpolagalne pravice in še druge motive. Gre torej za več stvari. Vendar 
sta v tej situaciji pomembni dve komponenti kratkoročnega pritiska na rast 
cen: prva je'neskladje na trgu, ki ga nismo odpravili, in ga Se nekaj let tudi 
ne bomo. Pravijo, da je bil lani v prvem polletju stroškovni pritisk okoli 
4o-od5toten, v zadnjem četrtletju je bil 85-odstoten in ta pritisk stroškov 
vpliva na inflacijo po mojem mnenju celo bolj, kot razmerja na trgu. Če ne bo 
v organizacijah združenega dela bitke za zmanjšanje stroškov, se stvari ne bodo 
spremenile. Delež stroškov se je v zadnjem letu v cenah povečal od 54 na 56 
odstotkov za material in energijo. Tu je potrebna odločna borba v organizacijah 
združenega dela in če je ne bo, ne bomo izšli iz teh težav. 

Opozoriti je treba tudi na obnašanje nekaterih gospodarskih subjektov, 
Le-ti skušajo izrabiti razmere na področju cen in trga. Vsaka družba ima za 
riste, ki skušajo to obrniti v svojo korist, obrambne mehanizme. Mi jih nimamo 
3ovolj oziroma se ne uveljavljajo dovolj. Moramo biti realni. Pri nekaterih so 
;e vhodne cene povečale in je napetost med vhodnimi in izhodnimi cenami velika, 
lene morajo popraviti, vendar moramo biti odločno proti zlorabam. 

Prikaz povečanja cen s tistim povprečjem je vprašljiv. Ljudje nobenemu 
reč ne verjamejo. Mi pravimo, da je bilo povečanje povprečno 37-odstotno, v 
>ovprečju pa je ogromno tega, kar se sploh ne proizvaja ali izdelkov na trgu 
»i. Ob upoštevanju tega, kar na trgu dobiš, je indeks trikrat večji. Mislim, 
la je treba prikaz povečanj pregledati. 

Tretji problem je v obnašanju, da vsi želijo julija povečati cene.  To 
.bnašanje, ekonomsko obnašanje, moramo spremeniti, sicer se bo zgodilo nasled- 
ije: močan porast življenjskih stroškov v juliju in avgustu, septembra vzpon 
•sebnih dohodkov in v zadnjem četrtletju bo pritisk na cene spet velik. In 
Irugo leto spet ista situacija. Kar se dogaja na trgu, v proizvodnji in v 
troških, je ena plat problema, druga pa je to obnašanje, ki zahteva politično 
kcijo. 
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Zaradi tega je potrebno vztrajati, da se to, kar je dogovorjeno, uresni- 
či. Fri tem pa'je treba sprejeti vse tiste ekonomske ukrepe, ki jih vsebuje 
[rojekclja politike cen. Ce teh ukrepov ekonomske politike ne bomo sprejeli 
In bomo z njimi odlašali do konca leta - to velja za rezerve, uvozne interven- 
;ije, prometni davek, kreditno politiko - potem temeljnih pogojev za takšno 
:>rojekcijo politike cen ne ustvarjamo. Zahtevati moramo v republiki in tudi 
T   federaciji, da se ukrepi ekonomske politike ustvarijo in se s tem uresničijo 
pogoji za drugačno gibanje cen. 

Doseči moramo tudi mobilizacijo. Ljudje so nezadovoljni, kritični, frizi- 
ra jo se indeksi, ampak mislim, da se s takimi razmerami ne smemo sprijazniti, 
loramo pritegniti delavce, nanje ne smemo pozabiti, saj so nosilci bitke za 
:manjšanje stroškov, oni bodo podprli spremembo obnašanja. Mobilizirati moramo 
le le prek Skupnosti za cene, ampak prek splošnih združenj, v Gospodarski zbor- 
lici in vseh političnih prizadevanjih in družbenopolitičnih akcijah. Ne smemo 
»stati pri splošnih pozivih, temveč moramo biti konkretni. Iti moramo od pro- 
.zvoda do proizvoda, od reprodukcijskih povezav, ne pa da prvi dela en korak, 
Irugi drugega in gremo s cenami navzgor.  To je potrebno konkretno reševati 
.n razčiščevati, pa tudi določiti, kje je obnašanje neustrezno. S splošnimi 
'oživi ne bomo dosegli splošne mobilizacije. Zdi se mi, da je potrebna akcija 
• organizacijah združenega dela in tudi v skupnostih za cene, v splošnih zdru- 
enjih; tam naj se stvari razčiščujejo, usklajujejo, preverjajo. Menim, da 
edno ne qre le za objektivne vzroke, ki so dani, ampak je pomembno tudi obna- 
anje, o katerem sem govoril, ker nas lahko do konca leta pripelje v težjo ali 
ažjo situacijo. Spirale inflacije pa ne moremo ustaviti. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Želi še kdo 
azpravljati? (Nihče.) Zdi se mi, da je bila vsebina razprave takšna, da velja 
opolniti naš predlog sklepa. Prosil bi skupino, da se sestane in oceni, ali 
e na podlagi te razprave mogoče dopolniti predlog sklepa. Razen tovarišice 
strovršnikove so vsi trije delegati, ki so razpravljali, v tej skupini in 
odo najlažje povedali, kaj je treba popraviti. Predlagam, da se takoj sesta- 
ete, mi pa bomo nadaljevali z delom. 

S tem prekinjam 6. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na  7.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
og zakona o-spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije. 

Predloa zakona je predložil Izvršni svet Skupščine  SR Slovenije. Obrav- 
avali pa so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in 
akonodajno-pravna komisija naše Skupščine. 

Predstavnik Izvršnega sveta na seji zbora je tovarišica Kristina Kobal, 
lanica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje in upravo. To- 
arišica Kristina Kobal ima besedo! 

Kristina  Kobal:  Tovarišice in tovariši delegati! V skladu 
sklepi zborov z dne 7. maja 19 84 so spremembe in dopolnitve kazenskega zako- 

či SR Slovenije pred vami v zadnji zakonodajni fazi. Izvršni svet je pri pri- 
ravi predloga zakona proučil vse pripombe in predloge, dane ob obravnavi os- 
utka zakona ter jih upošteval, če je bilo v okviru sedanjih sprememb kazenske- 
a zakona to mogoče. Predlogi in sugestije, ki v predlogu niso bili upoštevani 
ziroma niso mogli biti upoštevani zaradi restriktivnega pristopa in hitrosti, 
katero smo sprejemali te spremembe, bodo predmet nadaljnjih proučevanj v pri- 
eru širše revizije kazenske zakonodaje, ko bo do nje prišlo. Zato lahko ugoto- 
l.mo, da ob obravnavanju tega predloga in ob upoštevanju tega stališča ni odpr- 
Ih vprašanj. Izvršni svet zato ocenjuje, da so v predlogu zakona v celoti upo- 
tevana stališča in težnje delegatov, izražene ob obravnavanju predhodnih zako- 
odainih faz. Pri tem moramo tudi poudariti, da je po naši oceni predlog zako- 
a maksimalno usklajen s predlogi zakonov socialističnih republik in pokrajin 
•jr federacije. Razlike so predvsem tam, kjer zaradi specifičnega razvo3a naše 
spublike potrebe po našem mnenju to narekujejo. 

V zvezi z rokom uveljavitve sprememb in dopolnitev kazenskega zakona s 
. julijem 19 84 moramo poudariti, da bodo te spremembe kazenskega zakonika 
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sprejete glede na stanje v vseh drugih republikah in v federaciji sočasno. Ta- 
ko bo kazenski zakon SFR Jugoslavije sprejel Zvezni zbor 27. junija, spremembe 
drugih kazenskih zakonikov pa so v fazi sprejemanja v skupščinah republik. Te- 
čejo intenzivne priprave tudi pri nas, da bi čimprej objavili sprejete spre- 
membe in dopolnitve kazenskega zakona, tako da bi bili javnost in pristojni 
državni organi z njimi pravočasno seznanjeni. 

Predlagane spremembe in dopolnitve pomenijo dodaten korak v dograjevanju 
slovenske kazenske zakonodaje, ker smo, kot veste, šli v nekoliko večje spre- 
membe kot druge republike, ker smo kazenski zakonik imeli praktično v postopku 
že pred sprejetjem predloga za spremembo v federaciji in v drugih republikah. 
Poleg tega pa bo v določeni meri prispeval tudi k racionalizaciji dela državnih 
organov, v tem primeru predvsem organov odkrivanja in sojenja. Zato v imenu 
Izvršnega sveta predlagam, da ta predlog sprejmete. Hvalal 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala! želijo besedo poro- 
čevalci delovnih teles? (Ne želijo.) Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

V dosedanjih obravnavah kazenskih zakonov smo poudarili, da je treba na 
drugačen način iskati valorizacije raznih vrednostnih količin, česar v tem 
kratkem času ni bilo mogoče narediti. Zahtevali pa smo tudi zožitev tistih 
subjektov, kjer je ob raznih razžalitvenih dejanjih možno po uradni dolžnosti 
sprožiti postopek. Tudi to stališče Družbenopolitičnega zbora je bilo upošte- 
vano in je bilo zoženo število dejanj kot tudi krog subjektov, na katere se 
to nanaša. Predlagam, da sprejmemo naslednj'i sklep: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj pri pripravi pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije upošte- 
val stališča, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona in osnutka zakona. Družbenopolitični zbor zato predlaga Zboru 
združenega dela in Zboru občin, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SR Slovenije sprejmeta v skladu z njegovimi stališči. 

Se strinjate s takim predlogom sklepa? (Da.) Predlagam, da glasujemo! 

?:dor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli sklep in zaključujem 7. točko dnev- 
lega reda. 

Predlagam, da preidemo na  lo.  točko  dnevnega  reda, 
:o je na poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 3o., 31. in 32. seje Zbora republik in 
)okrajin Skupščine SFR Jugoslavije.Te seje so bile 18.in 26. aprila in 14. 
laja 1984. 

Poročilo delegacije je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 18 letošnjega 
eta. Delegacijo zastopata na današnji seji zbora tovariša Jože Globačnik in 

!anez Drnovšek, ki je obenem delegat Družbenopolitičnega zbora. Želita besedo? 
Ne. ) 

želi kdo razpravljati o poročilu delegacije, kot je bilo objavljeno v Po- 
očevalcu? (Ne.) Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. 

Menim, da je treba pozitivno oceniti prakso, ki jo ima delegacija že pre- 
ej časa in je tudi poudarjena v tem pismenem poročilu, da skuša čimbolj na- 
ančno pokazati stališča, ki jih navajajo delegacije iz drugih republik in 
vtonomnih pokrajin pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda v Zboru repub- 
ik in pokrajin. To prispeva k temu, da se lahko v republiški Skupščini v večji 
eri enakopravno vključimo v Skupščino SFR Jugoslavije in seznanjamo s situaci- 
o v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah ter s celotno jugoslovansko 
ituacijo. 

Če ne želi nihče razpravljati, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo delegacije 
■cupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
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o poteku 3o., 31. in 32. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugos- 
lavije, ki so bile 18. in 26. aprila ter 14. maja 1984. Zbor ugotavlja, da je 
delegacija ravnala v skladu z usmeritvami Skupščine SR Slovenije." 

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

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. in 9. točko  dnevnega  reda,  to je na osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutek zakon. 
5 spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
In Komisija za vprašanje borcev NOV. Danes naj bi sprejeli predlog sklepa. Ta 
še ni razmnožen. Predlog sklepa boste prejeli med sejo. Prejeli pa ste stali- 
šča in predloge Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Re- 
publiške konference SZDL Slovenije. 

Uvodno obrazložitev bo imel tovariš Anton Plut, namestnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za borce in vojaške invalide. Prosim! 

Anton  Plut:  Tovarišice in tovariši delegati! Postopek za spre- 
nembo zakonov o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne smo pričeli za- 
radi splošne usmeritve, da se tudi na področju dopolnilnega borčevsko-invalid- 
skega varstva dosledneje uveljavljajo načela socialne politike, in sicer v 
:em smislu, da se v okviru sredstev, ki jih družba zagotavlja v te namene, bolj 
:aščitijo tisti upravičenci, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah socialno 
lajbolj ogroženi. Ta cilj bi dosegli tako, da bi pri dodeljevanju socialne po- 
loči, to je invalidskega dodatka vojaškim invalidom in denarne pomoči civilnim 
.nvalidom vojne, popolneje in dosledneje kot sedaj ugotavljali in upoštevali 
locialni položaj upravičenca in njegove družine. 

S takimi spremembami se je načelno strinjalo tudi Predsedstvo Republiške- 
a odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, usmeritve v tem smislu pa je 
prejela tudi Skupščina SR Slovenije v resoluciji o politiki družbenega in go- 
podarskega razvoja v letu 1984 in so zajeti tudi v načrtu dolgoročnega prog- 
ama gospodarske stabilizacije. 

Na podlagi teh izhodišč smo pripravili osnutka obeh zakonov. Pri tem smo 
poštevali stališča Skupščine SR Slovenije in njenih zborov oziroma delovnih 
eles ob obravnavi predlogov za izdajo obeh zakonov. Pri izdelavi konkretnih 
ešitev pa smo izhajali tudi iz stališč in zaključkov Komisije zveznih družbe- 
ih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije v dokumentu Temelji in okviri 
olgoročne socialne politike. 

V osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 
re za spremembe republiškega zakona, s katerim so urejene dopolnilne oblike 
arstva vojaških invalidov in družin padlih borcev. Njihove osnovne pravice 
D namreč zagotovljene in urejene z zvezno zakonodajo, višina prejemkov po 
veznih  predpisih pa je odvisna in raste glede na stopnjo invalidnosti posamez- 
Lka. 

Med dopolnilnimi oblikami varstva, ki jih ureja veljavni zakon o vojaških 
ivalidih, je najpomembnejši invalidski dodatek, ki je uveden kot socialna 
jmoč vojaškim invalidom in družinam padlih borcev, ki so socialno ogrožene. 
tem, kdo je socialno ogrožen in s tem upravičen do invalidskega dodatka, se 
:lepa na podlagi ocene njegovega socialnega položaja. Pri tem se v njegove 
jhodke ne vštevajo nobeni invalidski prejemki niti nekateri drugi prejemki, 
)t so priznavalnina, varstveni dodatek in različne druge socialne pomoči. Ta- 
1 ureditev je pripeljala do določenih anomalij, zaradi katerih zdaj invalidski 
»datek, ki se odmerja do višine najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
^ejemajo tudi osebe z višjimi prejemki, medtem ko so kategorije z nižjimi pre- 
>mki manj zaščitene. Te nepravilnosti skušamo odpraviti s predlaganimi spre- 
»rnbami in dopolnitvami zakona, ki so vgrajene v osnutek zakona in tudi ustrez- 
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no obrazložene. Zaradi tega bi se v nadaljevanju zadržal samo na nekaterih 
predlaganih spremembah, o katerih je bilo ob obravnavi predlaganega besedila 
osnutka največ razprav: 

1. Kajpomembnejša sprememba, ki je vgrajena v osnutek zakona, se nanaša 
na vštevanje invalidskih prejemkov pri oceni gmotnega položaja upravičenca. 
Tri tem izhajamo iz dejstva, da imajo sicer vsi invalidski prejemki svoj namen, 
zlasti še dodatek za postrežbo in tujo pomoč in ortopedski dodatek, invalidni- 
na pa je invalidom priznana kot nadomestilo za okvaro organizma glede na stop- 
njo njegove invalidnosti, vendar imajo vsi ti prejemki tudi socialno osnovo, 
saj predstavljajo vir preživljanja. Zaradi tega jih je po mnenju Izvršnega 
sveta potrebno vsaj deloma upoštevati pri odločanju o pravici in višini social- 
ne pomoči, to je invalidskega dodatka kot socialnega korektiva. 

Ker je Skupščina ob obravnavi predloga za izdajo zakona zavzela stališče, 
3a se pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa, na podlagi katerega se sklepa o 
pravici do invalidskega dodatka, ne vštevata dodatek za nego in tujo pomoč in 
ortopedski dodatek, je v osnutku zakona predvideno, da se všteva del, in to 
5o odstotkov osebne invalidnine. O nujnosti take rešitve ste bili delegati že 
seznanjeni v uvodni besedi k predlogu za izdajo zakona in to glede na odklonil- 
Ta stališča o vštevanju dodatka za postrežbo in tujo pomoč. Cilj, ki ga zasle- 
3ujemo s spremembo tega zakona v skladu z danimi usmeritvami, je možno doseči 
?amo z vštevanjem določenega dela invalidskih prejemkov. Menimo, da je taka 
rešitev pravilna in tudi pravična. Opravili smo izračune za okoli 4.ooo upra- 
vičencev in pri tem ugotovili, da bi ta sprememba delno vplivala na prejemanje 
Invalidskega dodatka pri invalidih z višjimi prejemki, invalidi z nižjimi pre- 
jemki pa bi prejemali dodatek v višjem znesku kot dosedaj. S tem so v celoti 
potrjene ocene in predvidevanja o učinkih predlaganih sprememb, ki smo jih 
•javedli v gradivu ob predlogu za izdajo zakona. 

2. Glede vštevanja drugih prejemkov upravičenca in njegovih družinskih 
Slanov predlagamo v osnutku zakona, da se ohrani približno enaka ureditev kot 
/ veljavnem zakonu, vendar so določbe nekoliko poenostavljene. Menili smo, da 
je treba upoštevati v večji meri dohodke upravičenca, v precejšnji meri tudi 
3ohodke zakonca, dohodke drugih članov družine pa v manjši meri. Dohodkov čla- 
IOV družine, ki so se že osamosvojili, ne bi upoštevali. Doslej smo jih namreč' 
jpoštevali, sedaj pa bi upoštevali samo dohodke tistih članov družine, ki jih 
je upravičenec dolžan preživljati. 

3. Omenili bi še spremembo vštevanja katastrskega dohodka. Ta se je po 
/eljavnem predpisu všteval v višini 4o odstotkov. Taka ureditev je bila uve- 
3ena leta 1978. Od tedaj se je višina invalidskega dodatka povečala za nekaj 
/eč kot štirikrat, katastrski dohodek pa ni bil spremenjen. Zato v osnutku 
sakona predlagamo, da se všteva katastrski dohodek v celoti in tudi že po 
spravljeni valorizaciji. Izračuni so pokazali, da to ne bo vplivalo na preje- 
nanje invalidskih dodatkov upravičencev z nižjim katastrskim dohodkom, upra- 
vičenci z višjim katastrskim dohodkom nad IB.ooo din letno bi prejemali manjši 
Invalidski dodatek, ker menimo, da je v skladu s politiko o obdelovanju krne- 
li jskih zemljišč, zlasti še v današnjih razmerah. 

4. Naslednja sprememba zadeva določbe o pomoči pri nakupu motornega vozi- 
la. Omeniti je treba, da najtežji vojaški invalidi prejemajo in bodo še naprej 
srejemali vsakih sedem let posebno vozilo v brezplačno uporabo po zveznih pred- 
>isih. Po veljavnem republiškem zakonu pa prejemajo denarno pomoč pri nakupu 
/ožila tudi invalidi nekoliko nižjih skupin. Ob obravnavi predloga za izdajo 
takona smo navedli razloge, zaradi katerih predlagamo spremembo oziroma opu- 
stitev določb o tej denarni pomoči. V osnutku zakona predlagamo kot osnovno 
rešitev, da se pomoč v celoti ukine, da pa se omenjeni skupini zagotovi mož- 
»ost najemanja kredita za nakup avtomobila, seveda pod ustreznimi pogoji. To 
sugestijo je Ljubljanska banka sprejela in predlaga koriščenje kredita za nakup 
ivtomobila na podlagi namenskega varčevanja pod ugodnejšimi pogoji. 

5. Druge pomembnejše določbe se nanašajo na usklajevanje veljavnega zako- 
la z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o zdraVstve- 
le.ni varstvu, delno pa tudi pomenijo uskladitev republiške zakonodaje z zvezno 
sakonodajo. 
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6. Kaj še povem, da bi zakon začel veljati 1. januarja 1985. Za invalide, 
ti bi po uveljavitvi tega zakona prejemali nižji dodatek oziroma bi se jim 
ta dodatek ukinil, pa bi se zakon začel pporabljati 1. julija 1985 oziroma po 
v-arianti 1. januarja 1986. S tem bi se delno ublažile nekatere neugodne posle- 
dice uveljavitve tega zakona, katerim se drugače ne moremo izogniti. 

7. Ocena učinkov predlaganih sprememb kaže na to, da bi nekaj sredstev 
jstajalc. To pa ni bistveni cilj, ki ga s spremembami zasledujemo. Zato bi do 
iredloga zakona proučili možnost izboljšanja in poenostavitve nekaterih reši- 
tev, zlasti glede vštevanja invalidnine in drugih dohodkov upravičenca in nje- 
jove družine tako, da se skupna sredstva, ki se namenjajo za dopolnilno var- 
stvo vojaških invalidov, ne bi zmanjševala. Prav tako bi se do predloga zakona 
jpredelili do vprašanja izdaje prečiščenega besedila zakona. 

Varstvo civilnih invalidov vojne je v SR Sloveniji urejeno na podlagi med- 
republiškega dogovora. Ob obravnavi problematike civilnih invalidov vojne v 
[zvršnem svetu je bilo ocenjeno, da je njihovo varstvo urejeno s tem družbenim 
icgovorom. 

Cilji, ki jih želimo doseči s spremembami zakona, so podobni kot pri spre- 
nembah zakona o vojaških invalidih. Predvsem je treba upoštevati, da je social- 
la varnost civilnih invalidov vojne urejena in zagotovljena na nižjem nivoju 
:ot vojaškim invalidom. Zaradi tega so spremembe zakona o civilnih invalidih 
'cjne, ki pomenijo uskladitev z uvodoma omenjenimi načeli socialne politike, 
•\anj   obsežne. 

1. Tako bi se pri pogojih za dodelitev denarne pomoči, ki je ekvivalent 
.nvalidskemu dodatku pri vojaških invalidih, prejemki upravičenca, njegovega 
:akonca in družinskih članov vštevali tudi po osnutku zakona v višini 6o od- 
;totkov, enako kot po veljavni ureditvi. Novost pa je, da se upoštevajo le 
»ridobitno nezmožni družinski člani, ki živijo z upravičencem v skupnem gospo- 
linjstvu in jih ta preživlja. 

V skladu s stališči Skupščine se kot prejemek ne upošteva dodatek za 
»ostrežbo in tujo pomoč. Tudi invalidnina se ne všteva, saj znaša samo 5o od- 
itotkov vojaške invalidnine ustrezne skupine in bi njeno vštevanje socialni 
)oložaj upravičencev močneje prizadelo. 

2. C-lede vštevanja katastrskega dohodka pri ugotavljanju socialnega po- 
.ožaja upravičenca je rešitev enaka kot v veljavnem zakonu in je izenačena 
: rešitvijo v osnutku zakona o vojaških invalidih in to iz istih razlogov, 
:ot so tam navedeni. 

Ocene kažejo, da bodo pri taki rešitvi negativne posledice minimalne.  Do 
lelneqa zmanjšanja denarne pomoči bo prišlo le pri tistih upravičencih, ki ima- 
o bodisi velik katastrski dohodek ali pa poleg njega še druge prejemke, ki se 
ipošteva jo. 

3. Denarna pomoč bi se v skladu s spremembami zakona o pokojninsko-inva- 
.idskem zavarovanju odmerjala odvisno seveda od socialnih razmer (dohodkovne- 
la cenzusa) upravičenca največ do višine 5o odstotkov najnižje pokojnine za 
•olno pokojninsko dobo. 

4. Pomembne so tudi spremembe procesnega značaja. Med drugim se z 31. de- 
tembrom 1985 zapira rok za uveljavljanje svojstva civilnega invalida vojne za 
.ekatere kategorije teh invalidov. Razlog za tako spremembo je časovna odmak- 
.jenost dogodkov, ki otežuje dokazni postopek. Iz istih razlogov je v osnutku 
.akona predlagano tudi, da se nekatera dejstva v postopku lahko ugotavljajo le 
pisnimi dokaznimi sredstvi. 

Novost v postopku za ugotavljanje novega odstotka invalidnosti, ki je 
zenačitev s  postopkom, ki velja za vojaške invalide. 

5. Tudi za civilne invalide vojne, pri katerih bi zaradi sprememb zakona 
■rišlo do zmanjšanja ali izgube denarne pomoči, se predlaga odložitev uporabe 
ioločb novega zakona, ki bi ublažile morebitne neugodne posledice, čeprav oce- 
.jujemo, da do bistvenih sprememb pri prejemanju denarne pomoči civilnim inva- 
idom vojne ne bo prišlo. 
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Tako osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 
kot osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 
vojne sta bila predmet številnih in širokih razprav. Osnutka sta bila obravna- 
vana pri Komisiji, za vojaške invalide in Komisiji za socialno-zdravstvena vpra- 
šanja borcev NOV, kakor tudi na Predsedstvu RO ZZB NOV Slovenije, na Svetu za 
socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije in sekretariatu koordinacijskega Odbora za družbeni položaj in aktiv- 
nost invalidov pri Republiški konferenci SZDL, na Koordinacijskem odboru za 
vprašanja socialne varnosti borcev pri Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 

zadnji fazi pa v skupščinskih odborih in komisijah. 
"■ 

Pri teh obravnavah je bila dana podpora usmeritvam, ki so služile kot os- 
nova za spremembo zakonov, kakor tudi načelnim rešitvam, vgrajenim v osnutka 
zakonov, do nekaterih konkretnih rešitev pa so bila podana negativna stališča. 

Od teh stališč bi posebej omenil odklonilno stališče Predsedstva Zveze 
združenj borcev NOV Slovenije in nekaterih skupščinskih organov, ki nasprotu- 
jejo 5o odstotnemu vštevanju vojaške invalidnine, ker bi taka določba prizade- 
la tudi težje invalide, ki se v pretežni meri preživljajo samo z invalidskimi 
prejemki. Prav tako Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije še nadalje 
vztraja pri uveljavitvi nekaterih predlogov, ki jih je že ob obravnavi predlo- 
ga za izdajo zakona podala Skuščini SR Slovenije, ki pa jih Izvršni svet ni 
sprejel zaradi tega, ker pomenijo širjenje pravic in so kot taki vezani na 
zagotavljanje večjih sredstev. 

V obravnavah so bile podane tudi zahteve, da se opravijo ponovni izračuni 
učinkov nekaterih rešitev v obeh zakonih. V zvezi s tem je omenjena tudi mož- 
icst preložitve odločanja o sprejemu osnutkov obeh zakonov na kasnejši rok. 
?ri tem je treba povedati,'da smo opravili in Skupščini poslali vse zahtevane 
Izračune in ocene učinkov predlaganih sprememb. Del teh izračunov je objavlje- 
lih v skupščinskem Poročevalcu, drugi del pa je na razpolago v dokumentaciji 
skupščine SR Slovenije. 

V zvezi s predlogi iz dosedanjih razprav, ki odstopajo od rešitev v os- 
lutkih zakonov, pa lahko ugotovimo, da bi upoštevanje in sprejetje teh predlo- 
jov pomenilo, da ne morejo'biti uresničene temeljne usmeritve in načela, ki 
so vodila k spremembam zakonov. 

Vse rešitve v osnutkih zakonov so namreč med seboj povezane. Če določena 
rešitev ne bi bila sprejeta, bodo zaradi tega morale biti spremenjene tudi 
Iruge rešitve, saj v nasprotnem primeru socialnih razlik med udeleženci ne bi 
•.manj sevali. 

Ob danih sredstvih ne bi mogli zagotoviti ustreznega dopolnilnega varstva 
'ojaškim invalidom z nizkimi prejemki. Če bi želeli njihovo socialno varnost 
.zboljšati, obenem pa brez korekcij zadržati oziroma z linearno uporabo zakona 
:elo zvišati tudi socialno varnost upravičencev z višjimi prejemki, bi za do- 
•olnilno varstvo vojaških invalidov potrebovali več sredstev. 

Tudi o predlogih Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije, ki so 
ili sicer delno popravljeni in podprti v nekaterih razpravah, je mogoče raz- 
ravljati samo v okviru danih sredstev ali ob korekcijah drugih veljavnih reši- 
ev. V nasprotnem primeru bi sprejem njihovih predlogov pomenil širjenje pra- 
ic, kar bi tudi zahtevalo dodatna sredstva. 

Izvršni svet pa bo na podlagi sklepov in stališč Skupščine proučil pred- 
oge in pripombe iz razprave in v zvezi s tem ponovno preveril vse predlagane 
ešitve. Hvala lepal 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Zahval juj|em se 
ovarišu Plutu za obrazložitev osnutkov obeh zakonov. Medtem je prišel na sejo 
udi tovariš Stane Kotnik, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega ko- 
iteja za borce in vojaške invalide, ki je bil prej na seji Zbora združenega 
ela. Dolžan sem se opravičiti, da ste dobili predlog sklepov k obema osnutko- 
a zakonov šele sedaj. Seja Komisije za vprašanja borcev NOV je bila šele danes 
jutraj in je zaradi tega bil šele sedaj pripravljen dopolnjen predlog teh skle- 
ov. Predlagam, da bi razpravo spremljali člani Komisije za vprašanja borcev 
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^OV in bi potem po potrebi dopolnili predlog sklepa. Predlagam, da spremljata 
razpravo tovarišica Marija Aljančič in tovariš Franc Mrcina. 

Želijo razpravljati poročevalci delovnih teles? (Da.) Besedo želi tovari- 
šica Marija Aljančič! 

Marija  Aljančič:  Povedala bi rada samo to, da se je Komi- 
sija za vprašanja borcev danes zjutraj sestala in je bila soglasna, da se raz- 
prava o obeh osnutkih podaljša do jeseni, tako da se omogoči, da bodo tudi ti- 
tti, ki doslej niso razpravljali, imeli možnost, da se o predlaganih rešitvah 
.zrečejo. Potem se bo komisija ponovno sestala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepal S tem začenjam 
•azpravo o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških  invali- 
lih. Razpravljamo o obeh osnutkih. Vprašanja so povezana, dobili pa ste tudi 
•redlog sklepov za oba zakona. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Lado Kocijan. 

Lado  Kocijan:  Predsedstvo Zveze borcev je na svoji seji 6. 
unija 1984 razpravljalo o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
vojaških invalidih. Pri tem je upoštevalo tudi razprave, ki so bile do takrat 

pravljene, čeprav te razprave tudi še sedaj trajajo v nekaterih krajevnih zdru- 
enjih, občinskih odborih in komisijah predsedstva republiškega odbora. 

Največ zadržkov je bilo ob določbi o upoštevanju 5o odstotkov invalidnine 
ojaškega invalida v skupne dohodke, ki vplivajo na pravico do invalidskega do- 
atka. Sprejem take odločbe pomeni, da bodo s takim določilom prizadete najtež- 
e kategorije vojaških invalidov, to so vojaški invalidi,ki so vezani  na po- 
teljo in invalidski voziček ter jim je za vsakodnevno življenje potrebna tudi 
ruga pomoč. Predlagatelj sicer utemeljuje spremembe in dopolnitve zakona o 
ojaških invalidih s tem, da imajo ravno omenjene kategorije vojaških invalidov 
isoke dohodke in jih je tudi sedaj obravnaval kot invalide z visokimi dohodki, 
islim, da to ni prav, ker je invalide treba obravnavati glede na odstotek  in- 
alidnosti, ne pa glede na prejemke. 

V razpravi ni bilo dovolj poudarjeno, da so dohodki najtežjih vojaških in- 
alidov v bistvu vezani za dve osebi ter da ti vojaški invalidi, razen invalid- 
ih ih prejemkov, praviloma nimajo drugih dohodkov in je njihova socialna var- 
ost odvisna le od invalidskih prejemkov. Republiški odbor je že v fazi tez za 
zdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih poudaril, 
a se naj osebne invalidnine zaradi značaja ne upoštevajo kot skupni prihodki 
pravičenca, ki vplivajo na pravico do invalidskega dodatka. Tudi v sedanjih 
azpravah je bilo tako stališče ponovno poudarjeno. Stališče Zveze borcev je, 
a ima osebna invalidnina značaj družbenega priznanja, ki jo vojaški invalid 
Dbiva zaradi dobljene poškodbe in ne predstavlja dohodka, odmerjenega na pod- 
agi socialnih kriterijev. Povsem jasno je, da je višina invalidnine izključ- 
2 odvisna od procenta invalidnosti, ne pa od tega, koliko kdo rabi in koliko 
i   ogrožen. Za to so drugi prihodki in druge kategorije. 

To moramo poudariti tudi za naprej, ko bo prišlo do kritičnih situacij 
n bodo morale tudi bodoče generacije računati s tem, da bodo imele izgube 
T invalide. Tako obravnavanje invalidov, ko se invalidnina kar naenkrat ob- 
avnava kot navadni osebni dohodek oziroma kot pomembna kategorija socialnega 
shcdka, je zelo vprašljivo. K vštevanju drugih prihodkov, kot so dohodek za- 
3nca in drugih vzdrževanih članov, ni bilo nobenih posebnih pripomb. 

Pomisleki so bili izraženi tudi k upoštevanju loo odstotnega katastrskega 
rihodka glede na to, da se je v tem letu valoriziral za 4,6 krat. Ravno sedaj 
i smo slišali, da ta valorizacija tu ni prisotna. Mislim, da je to napaka, 
ij je v 3. točki navedeno, da je katastrski dohodek ostal nespremenjen, a 
judarjeno je, da se je invalidnina povečala v zadnjih letih od leta 1978 kar 
i štirikrat. Vse to daje netočno sliko. 

0 denarni pomoči za nakup motornega vozila seje oblikovalo mnenje, da bi 
.lo za vojaške invalide sprejemljivo, da se nakup motornega vozila uredi pri 
Inki. Kljub temu je treba poudariti, da je to oženje pravic, vojaški invalidi 
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»a k temu v razpravah niso imeli posebnih ugovorov. 

Poudaril bi še rad, da je bila v vseh zakonih o vojaških invalidih nasled- 
ija določba: kadar je pridobitev ali določitev katerekoli pravice po posebnih 
>redpisih odvisna od prihodkov, se denarni prispevki po tem zakonu, ortopedski 
lodatek, invalidnina in dodatek za postrežbo in tujo pomoč pri odločanju o pra- 
'ici ne štejejo za prihodek. Sedanji zakon je bil sprejet leta 1977. Republiš- 
:i odbor Zveze združenj borcev je, kot sem informiran, postavil vprašanje, za- 
:aj te določbe ni več. Odgovor predlagatelja je bil, da zaradi racionalizacije, 
la se zakon skrajša oziroma da se opusti tisto besedilo, ki nikdar ni bilo spor- 
io v praksi in da štirideset let nihče ni o tem tako govoril. Sedaj pa je pred- 
.agatelj obrazložil, da formalno-pravno ni preprek, da se tudi invalidnina ne 
;ačne vštevati v Osebni dohodek. Torej smo doživeli prav to, kar je predlagatelj 
.977. trdil, da se ne more zgoditi! V sklepih na prejšnji seji smo menili, naj 
e tuja pomoč ne vračunava v osebni dohodek. Ker nihče ni omenil, da bi bilo 
rožno upoštevati invalidnino in ortopedski dodatek, predlagam, da se današnji 
klep spremeni tako, da se te tri kategorije obravnavajo tako, kot so se štiri- 
.eset let, ne pa drugače. Ortopedski dodatek, dodatek za tujo pomoč in invalid- 
ina naj se obravnavajo kot do sedaj in se ne vštevajo v osebni dohodek. Druge 
ešitve pa so primerne za razpravo in jih podpiramo. 

a 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa, tovariš Koci- 
n. Besedo ima tovarišica Silva Jereb! 

Silva  Jereb:  Razprave o obeh zakonih so v zadnjem času res pre- 
ej nervozne in opozarjajo na veliko politično občutljivost tega vprašanja. Res- 
ici na voljo bi rada danes povedala, da se je Skupščina resnosti teh vprašanj 
avedala že na samem začetku. 

Drugo, kar bi rada povedala, je to, da v Skupščini pravzaprav nikoli nis- 
c- sprejemali usmeritve, da je treba začeti varčevati pri invalidih in borcih, 
ar v okviru razprav sedaj večkrat ponavljamo. Gre preprosto za nekoliko ?ra- 
ičnejšo porazdelitev sredstev, ki so na voljo. Glede na to, da razprava še 
i zaključena, bi danes težko podprla mnenje, da je treba kategorično odklom- 
i možnost delnega vštevanja invalidnine, čeprav osebno mislim, da bi z drugac- 
im opredeljevanjem 9. člena, se pravi z večjim vštevanjem mojih lastnih prihod- 
ov in prihodkov mojega zakonskega tovariša in štipendije mojih otrok, najbrž 
ilo možno doseči enak cilj. V okviru Komiteja in v okviru Izvršnega sveta so 
otovo razmišljali in izračunavali variantne predloge. 

Oglasila sem se predvsem zaradi tega, da razjasnim nekatere poglede in v 
istvu podpiram predložena sklepa. Formalno bi bilo mogoče danes sprejeti le 
snutek zakona o civilnih invalidih vojne, vendar mislim, da sta ta dva pc vse- 
lili vendarle do te mere med seboj povezana, da je prav, da se v Skupščini ob- 
avnavata sočasno. Hvala lepa! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Besedo ima to- 
arišica Božena Ostrovršnik! 

Božena  Ostrovršnik:  V zvezi s stališči in predlogi Sveta 
a socialno in zdravstveno politiko bi rada rekla le to, da se je svet dvakrat 
»stal in je poskušal dobiti čim bolj temeljito informacijo s terena, kakšno 
z   razpoloženje. Moramo reči, da smo ugotovili, da je razprava v tej fazi toli- 
o   čustveno obarvana, da v tem trenutku osnutka, kot je predlagan, ne bi bilo 
3bro sprejeti. Zato smo se odločili za to, da se razprava preloži oziroma po- 
li jša. 

V skladu s tem mislim, da bi bilo tudi prav, da podpremo predlagani sklep, 
»ndar bi rada opozorila, da je v prvem delu sklepa zapisano, naj se obravnava 
Je osnutka zakona odloži, ker se še nadaljuje razprava o osnutku zakona v^ok- 

»nu še naprej, je verjetno nesprejemljivo, če bomo prišli z 
i vprašanje, če ne bo razmišljanje tako kot sedaj, ali še bolj razburjene 
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Zato predlagam, naj se ta nerazčiščena vprašanja najprej izpopolnijo in 
le potem o tem nadaljuje razprava. Maj se poleg dosedanje formulacije 9. Sla- 
la poišče še neka druga variantna možnost in ponudi nekaj drugega, kar bi bilo 
solj sprejemljivo in v skladu s tem, kar je tovarišica Jerebova razpravljala. 
tako dopolnjenim predlogom naj se nadaljuje razprava na terenu. Bojim se, 

la je sicer ne bomo mogli ustrezno pripeljati v jeseni do zaključka in se bo- 
10 v jesenskem času na zborih Skupščine soočali z istimi vprašanji in z razgla- 
šenimi stališči. 

Predlagam tudi spremembo besedila v 2. točki, in sicer, da "zbori nalaga- 
lo predlagatelju, da ob upoštevanju stališč, mnenj, predlogov in pripomb iz do- 
ledanje razprave ter preučitvi stališč, ki so bila sprejeta v odborih Skupšči- 
ne, telesih SZDL in v Zvezi združenj borcev NOV pripravi in predloži Skupšči- 
ii najustreznejše rešitve". To velja za oba sklepa. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Kdo še želi 
azpravljati? (Nihče.) Predlagam, da zaključimo razpravo. Prosil bi tovarišico 
Ijančičevo in tovariša Mrcino in mogoče še tovarišico Silvo Jereb, da na pod- 
agi razprave pripravijo dopolnitve sklepa, o katerih je treba obvestiti druga 
va zbora. Uskladiti se moramo o odložitvi sprejema in razlogih za odlog. S 
em prekinjam ti točki dnevnega reda. 

Nadaljujemo s 6. točko dnevnega reda, to je z obrav- 
avo informacije Izvršnega sveta o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po 
vel javitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva. 

Besedo ima tovariš Igor Križman. Povedal bo, kaj predlaga skupina dele- 
atov. 

Igor Križman: Skupina je na podlagi razprave pregledala pred- 
og sklepa in predlaga naslednji dve dopolnitvi. 

V 2. točki predlaga skupina, da se pred zadnjim stavkom doda nov stavek, 
i se glasi: "Skupščina poudarja, da je potrebno uresničiti vse sprejete ukrepe 
a področju ekonomske politike za obvladovanje rasti cen". 

Zadnji stavek te točke se spremeni in dopolni, tako da se glasi: "Prav ta- 
D pa je potrebno tudi v prihodnje program ukrepov in aktivnosti stalno dopol- 
jevati v skladu s tekočimi družbenoekonomskimi razmerami". Smiselno je ta 
tavek enak kot je bil v predloženem besedilu. 

v 3. točki naj bi se drugi odstavek po našem predlogu spremenil tako, da 
L se v celoti glasil: "Skupščina zato ponovno opozarja na odgovornost delavcev 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, bankah, 
cupnostih za cene, poslovnih skupnostih in splošnih združenjih ter v vseh dru- 
Lh samoupravnih organizacijah in skupnostih, da v skladu s svojimi pooblastili 
igotovijo celovite ukrepe in dogovorjeno dinamiko za uresničevanje začrtane 
jlitike cen". 

Bili smo mnenja, da je potrebno vključiti to besedilo oziroma opozorilo, 
i poudarimo, da je treba, da se delavci v večji meri vključijo v ta proces 
i se v okviru tega poziva usmerimo na uveljavljanje celovitih ukrepov in tudi 
i izvajanje dogovorjene dinamike na tem področju. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Slišali ste 
»polnitve predloga sklepov, kot jih predlaga skupina delegatov. Želi kdo raz- 
•avljati o tem? (Nihče.) 

Predlagam, da preidemo na sklepanje. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlog sklepa s predloženimi dopolnitvami, 
j prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

: je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo ta sklep soglasno sprejeli. 
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Predlagam, da imamo odmor do 12.15 ure. Sklepati moramo še o dveh osnut- 
ih zakonov. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.4o uri in se je nadaljevala ob 12.2o 
ri.) 

Predsednik     dr.     Ciril     Ribičič:     Predlagam,   da  nadaljuje- 
5   z   obravnavo     8.     in     9.      točke     dnevnega     reda. 

Tovarišica Mjančičeva bo poročala v imenu naše skupine. Prosim! 

Marija Aljančič:  Skupina je ugotovila, da razprava ni vpli- 
ila na predlog sklepa, ki je bil predložen. Predlagala pa je, da se predlaga- 
slj pred sklepanjem o osnutku zakona opredeli do odprtih vprašanj iz doseda- 
|e razprave, da bi se na tej osnovi lahko nadaljevala razprava v okviru SZDL. 
)variš Kocijan je v svoji razpravi predlagal, da bi se že določilo, da se in- 
ilidski dodatki in invalidnina obravnavajo tako kot doslej. Ocenjeno je bilo, 
i to stališče ne spada v ta sklep, ki smo ga sprejeli, ampak bomo o njem še 
izpravljali in tudi na koncu odločali. 

Predsednik  dr.   Ciril  Ribičič:  Želi kdo razpravljati? 
•osim, tovariš Kocijan. 

Lado  Kocijan:  Spomnil bi le na to, da smo pri prejšnji obrav- 
ivi rekli, da Družbenopolitični zbor meni, da se dodatek za tujo pomoč in 
•strežbo ne more upoštevati v skupne prejemke glede na svojo pomembnost in 
i značaj dohodka. Zame ni razloga, zakaj to ne more veljati še za invalidnino. 
i dopolnitvi sklepa pa ne vztrajam. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala! Prosim, tovarišica 
Iva Jereb! 

Silva Jereb:  Razprave še nismo zaključili in zato ne moremo 
končno reči, katera rešitev je najboljša. Vštevanje posameznih elementov je 
sto, zaradi katerega podaljšujemo razpravo. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Prosim samo za argumenti- 
no pojasnilo, zakaj to, kar je tovarišica Ostrovršnikova predlagala, ni bi- 
sprejeto. Tukaj piše, da se sprejem odloži zaradi tega, ker se še nadaljuje 

zprava v Socialistični zvezi. Mislim, da bi bilo bolj smiselno povedati, naj 
poiščejo ustreznejše rešitve in se na podlagi teh rešitev nadaljuje razpra- 

. Prosim, tovarišica Aljančičeva! 

Marija  Aljančič:  V skupini smo o tem razpravljali, vendar 
o se opredelili, da je to že v drugačni obliki vsebovano v sklepu. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Kadar so misli le na raz- 
čne načine povedane, je bolje sprejemati predloge, ki so bili izraženi v 
legatski razpravi. Glede na to, da ni vsebinskih sprememb, lahko sprejmemo 
tolmačenje. Možna pa je tudi razlaga, da Socialistična zveza ni uspela opra- 

ti postopka, da razprav nismo opravili in moramo zato odložiti odločanje. V 
stvu pa so razprave pokazale, da je treba iskati druge rešitve. 

Vendarle predlagam, da popravimo predlog sklepa s tem, da se odločanje 
Loži, da bi se lahko nadaljevala razprava o osnutku zakona. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlog sklepa s to manjšo dopolnitvijo, naj 
3sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli sklep in predlagano dopolnitev. 

S tem smo izčrpali dnevni red današnje seje in se vam zahvaljujem za plod- 
sodelovanje. Hvala lepa. 

(Seja zbora je bila končana ob 12.25 uri.) 
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

3M. SEJA 

(11. JULIJA 1984) 

Predsedoval:  Ciril   Ribičič,  predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.lo uri. 

Predsednik   dr.  Ciril   Ribičič:  Pričenjam 34. sejo Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na seji je navzočih 31 delegatov in smo sklepčni. Opravičili so se: Zorko Dežjot, 
Janez Drnovšek, Nuša Kerševan, Lado Kocijan, Ivan Kramer, Božena Ostrovršnik, Marija 
Pukl, Mihael 2ilavec, Jože Fortuna, Anton Vratuša, Jože Šušmelj, Marija Jančič, 
Viljem Pahor, Vika Potočnik in Silvano Sau. 

Opozoril bi vas, da predčasno ne zapuščate seje, ker bo potrebno v zvezi z zvez- 
no majsko analizo usklajevanje z drugimi zbori. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 

i. odobritev zapisnika 33. seje zbora, 

2. pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organiza- 
cij , 

3. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoekonom- 
skega razvoja v letih 1983 in 1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985, 

4. volitve in imenovanja. 

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

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

Kdor je za sprejem predlaganega dnevnega reda, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo"roko.)'Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo dnevni red soglasno sprejeli. 

Obveščam vas, da bomo ob 9.3o uri na skupnem zasedanju poslušali uvodna besede: 

- k poročila zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoekonom- 
skega razvoja v letih 1983 in 1904'in ocenitev možnosti razvoja v letu 1935, ki jo 
bo podal tovariš Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, 

- k predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenija za 
lete ig^-i z osnutkom zakona, ki jo bo podal tovariš dr. Boris Frlac, podpredsednik 
IzvrSnaga sveta Skupščine SR Slovenije in 

- k poročilu o izgubah in vzrokih izgub v SR Sloveniji v letu 1983 ter c nači- 
nili in možnostih za njihovo pokrivanje v letu 1984, ki jo bo podal tovariš Rudi 
t-epi';, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za finance. 

Oružbenopolitični zbor je pristojen samo za 1. točko, to je za majske analizo, 
vendar je iie utečena praksa, da poslušamo tudi uvodno besedo kporočilu  o izgubah 
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i menim, da je prav, da poslušamo tudi uvodno besedo k spremembam zakona o pro- 
ičunu SR Slovenije zato,da bodo delegati Družbenopolitičnega zbora obveščeni 
zadevah, ki so na dnevnem redu delegatske skupščine in da imajo možnost opozar- 
•ti tudi na takšne in drugačne sistemske probleme, ki so stvar Družbenopolitič- 
sga zbora. 

Poleg tega imamo^predviden razgovor s tovarišem Sergejem Kraigherjem, članom 
sntralnega komiteja ZKJ, in sicer o problemih uresničevanja dolgoročnega pro- 
•ama gospodarske stabilizacije. Predvidevam, da bi ta razgovor trajal od 13. 
i 16. ure. Razgovor bo potekal na podlagi vprašanj, ki smo jih sestavili neka- 
iri delegati Družbenopolitičnega zbora, člani delegacije in drugi, bo pa dovolj 
iznesti tudi za dodatna vprašanja. 

em 
1 

Predvidevam, da bomo obravnavo dnevnega reda končali malo po 12. uri, pot 
. imeli odmor, ob 13. uri pa bi nadaljevali z usklajevanjem stališč k majski 
lalizi in potem z razgovorom s tovarišem Sergejem Kraigherjem. 

Prehajamo na  1.  točko   dnevnega  reda,  to je na odobri- 
sv zapisnika 33. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo osnutka zapisnika 33. seje? 
le. ) 

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

Kdor je za odobritev zapisnika 33. seje, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
ti dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo osnutek zapisnika 33. seje zbora soglasno sprejeli 

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

Na delegatsko vprašanje, ki ga je na prejšnji seji postavil delegat Željko 
gler v zvezi s problematiko porodniškega dopusta v SR Sloveniji,bo odgovoril 

■variš Dinko Leskovšek, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdrav- 
veno in socialno varstvo. Prosiml 

Dinko  Leskovšek:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
legati! Na delegatsko vprašanje, ki ga je na seji Družbenopolitičnega zbora 
upščine SR Slovenije dne 22.6.1984 postavil delegat Željko Cigler v zvezi s 
oblematiko porodniškega dopusta v SR Sloveniji, posredujemo naslednji odgovor: 

Pobuda o podaljšanju trajanja porodniškega dopusta do enega leta starosti 
bila dana že na 3. konferenci Zveze sindikatov Slovenije o vlogi in nalogi 

.ndikatov pri uveljavljanju delavcev kot nosilcev socialne politike. 

Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije je na seji 11.5.1983 obrav- 
vala pobudo delegatov Skupščine in sklenila, da z njo seznani Republiški komi- 
za delo. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Republiško konferenco 

cialistične zveze delovnega ljudstva in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
vedeni organi so pobudo za podaljšanje porodniškega dopusta do enega leta 
arosti otroka pozitivno ocenili, predvsem z vidika koristi za otroka in nje- 
v zdrav razvoj ter zmanjšanje izostanka mater z dela zaradi bolezni otroka, 
rati pa so poudarili, da v srednjeročnem obdobju ni možnosti za širjenje pra- 
c. Poleg tega je pobudo potrebno natančneje analizirati in ugotoviti, ali bi 
ruženo delo v primeru podaljšanega porodniškega dopusta lahko nosilo to breme, 
kšna^bi bila višina teh nadomestil, kako naj bi se valorizirala in nazadnje, 
kakšne osnove bi se odmerjala, kakšni bi  bili v tem primeru prispevki za otroš- 
varstvo. 

Da bi lahko izdelali takšne analize, je Skupnost otroškega varstva Sloveni- 
zaprosila Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo za analizo podatkov o 

evilu bolnih otrok, številu dni zadržanosti z dela zaradi nege otrok ter pe- 
tkov o finančnih bremenih zdravstvene skupnosti za nego bolnih otrok. 
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Ker od Zavoda SR Slovenije ni dobila popolnih podatkov, da bi lahko izraču- 
ila finančno obremenitev zdravstvenih skupnosti za nego bolnil> otrok, je Skup- 
»st otroškega varstva na podlagi podatkov, s katerimi je razpolagala, lahko le 
:enila, da bi pomenilo podaljšanje porodniškega dopusta do enega leta otrokove 
:arosti večje finančno breme za Skupnost otroškega varstva Slovenije. 

Za uresničitev pravice tega obsega, to je 365 dni in 28 dni pred porodom, 
. bilo namreč potrebno za leto 1984 zbrati najmanj 4 .474 .61o .ooo din namesto 
ičrtovanih 2.784 milijonov dinarjev za sedanji obseg pravic, ki obsega 246 
ii porodnega dopusta. 

Glede spremembe sedanje osnove za izračun nadomestila osebnega dohodka za 
•rodni dopust sta tako Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije kot Koordi- 
.cijski odbor za načrtovanje družine pri Republiški konferenci Socialistične 
'eze delovnega ljudstva Slovenije dala pobudo, naj se prouči možnost, da se 
it osnova upošteva osebni dohodek zadnjega trimesečja pred pričetkom izrabe 
avice do porodniškega dopusta. 

Odbora skupščine Skupnosti otroškega varstva Slovenije za razvoj družbene- 
. varstva otrok in svobodno menjavo dela sta 14.6.1984, ko sta obravnavala 
ročilo o uresničevanju samoupravnega sporazuma o skupnih izhodiščih za zago- 
vljanje socialne varnosti, ugotovila, da bi za nadomestila osebnih dohodkov, 
bi jim bila osnova trimesečni povprečni osebni dohodek pred pričetkom izrabe 

avice do porodniškega dopusta in če bi nadomestila uskladili po trimesečni 
držanosti z dela, potrebovali za ta namen-4o do 5o % več sredstev. 

Za oceno povečanja finančnega bremena je strokovna služba Skupnosti otroš- 
ga varstva Slovenije upoštevala naslednje finančne kazalce. 

Tu je navedena kratka shema, ki pa sedaj ne ustreza več, ker se-predvideva 
% valorizacija za leto 1984. 

Iz navedenega sledi, da so bili v zvezi s pobudo oziroma vprašanjem v zve- 
s porodniškim dopustom podvzete določene aktivnosti,vendar pa je glede na 

enutno gospodarsko situacij'o potrebno natančno analizirati in proučiti  mož- 
ati za dane pobude, kajti le na podlagi dobro pripravljenih strokovnih gradiv 
mogoče to vprašanje dolgoročno rešiti v korist otrok in mladih družin. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na seji 24.4.1984 ime- 
vala poseben svet za socialno politiko, ki je med drugim tudi zadolžen, da 
otovi in analizira vsa vprašanja v zvezi s podaljšanjem porodniškega dopusta 
enega leta otrokove starosti. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije pa je v letošnjem letu naročila razi- 
ovalno nalogo z naslovom "Porodniški dopust kot sestavina bio-socialne repro- 
kcije". Predvideno je, da bodo te raziskave upoštevane pri pripravi planskih 
kumentov Skupnosti otroškega varstva Slovenije za prihodnje srednjeročno obdob- 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Tovariš Cigler, imate eno 
o in pol časa, da razmislite in se potem oglasite v zvezi z odgovorom. Predla- 

, da prekinemo sejo zbora in odidemo na skupno zasedanje. m 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.2o uri in se je nadaljevala ob lo.45 
i.) 

Predsednik  dr.  Ciril   Ribičič:  Nadaljujemo sejo. 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda, to so pobude, predlogi in vprašanja 
legatov oziroma družbenopolitičnih organizacij. 

Slišali smo odgovor na delegatsko vprašanje tovariša Ciglerja. Želi v zvezi 
odgovorom v skladu s 47. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije kdo od dele- 
tov postaviti dopolnilno vprašanje oziroma razpravljati? Besedo ima tovariš 
jler. 
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Željko  Cigler:  Tovarišice in tovariši delegati 1 

1. Glede revalorizacije nadomestila ni izračuna osnove. Odgovor ves čas govo- 
. o obremenitvah, kar je po mojem mnenju enostransko, ne upošteva medicinskih, 
•ciopsiholoških in narodnodemografskih argumentov, če smo pogledali analizo raz- 
•jnih možnosti v SR Sloveniji za srednjeročno obdobje, so ti argumenti nesporni. 
:rati pa bi rad opozoril na to, da imajo ekonomski argumenti dve strani; po eni 
;rani obremenjujejo gospodarstvo, po drugi strani pa so tu stališča matere, de- 
■vke z otrokom, kjer se je v sedanjih razmerah izplačevanje in obračunavanje zre- 
iciralo na status upravičenke do socialne pomoči. |Mati namreč dobiva, kot sem 
zadnjič rekel, 64 % povprečnega osebnega dohodka v primerjavi z lanskim letom, 

.r pomeni, da je to višina pod zajamčenim osebnim dohodkom, vemo pa, da naj bi 

.jamčeni osebni dohodek omogočal enostavno reprodukcijo. Treba se je vprašati, 
likšna je kupna moč tega nadomestila, če vemo, da ga zelo krči inflacija in da 
roški za takšno reprodukcijo rastejo mnogo hitreje kot stroški za reprodukcijo 
talih starostnih kategorij. 

Ob dejstvu,   kako se izračunava osnova, kako raste inflacija in kako hitro 
.stejo stroški za otroka, je jasno, da se osnovne deklarirane pravice krčijo, 
socialistični samoupravni družbi pa je, vsaj deklarativno, biološka reproduk- 
.ja del družbe. Ti dve točki - vprašanje revalorizacije in izračuna osnove po 
:še ne pomenita širitve pravic ampak zagotavljanje deklariranih pravic. 

Končno je vprašanje o izračunu in revalorizaciji osnove vsaj tako pomembno, 
■t je bila obravnava in sprejem zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

2. Podaljšanje porodniškega dopusta in širjenje kroga upravičenih do nadome- 
ila. Znano je, da povprečno na leto 3.ooo žensk - mater ne dobi nadomestila, 
r je to pravica, ki izhaja iz dela,kar pomeni, da tudi pravica do otroka ver- 
:tno izhaja iz dela. 

Glede vprašanja populacijske in socialne politike ter podaljšanja porodni- 
ega dopusta in širjenja upravičenk do nadomestila. Podatki kažejo, da stabi- 
zacija vpliva prek restriktivne socialne politike na demografske trende. Naj 
s opozorim na to, da se je leta 1983 število rojstev zmanjšalo za 3.ooo. Dej- 
.vo je, da smo največje uspehe pri stabilizaciji dosegli prav pri restriktiv— 
m krčenju skupne porabe in osebnih dohodkov, kljub temu, da v dokumentu dol- 
ročnega razvoja stabilizacije, kjer se socialna politika postavlja na enako- 
avno mesto z razvojno politiko, piše, da udeležba socialne politike v delitvi 
"užbenega proizvoda ni bila v preteklosti tolikšna, da bi   lahko povzročila 
.onomska neskladja, ampak da je pri investicijski politiki prišlo do preveli- 
h, preveč ambicioznih in predvsem nerentabilnih vlaganj. Kot sem že rekel, 
io največje uspehe pri izvajanju dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
je dosegli prav z omejevanjem skupne in   osebne porabe. Pri tem pa je treba 
dativizirati, kakšen denar bo šel za ohranjevanje oziroma za razširitev teh 
avic. Ta sredstva bi bilo dobro primerjati z zgrešeno investicijo, saj je 
tna izguba nekega večjega jugoslovanskega sistema pri nas enaka, kot so letni 
aroški družbenih dejavnosti. 

Menim, da je nedopustno, da se akumulativna sposobnost našega gospodarstva 
gotavlja in veča na račun otroškega varstva. Ta polemika se je pričela že v 
ejšnjem srednjeročnem obdobju. Vsesplošno je znano, da se je o tem polemizira- 
tudi na 3. konferenci Zveze sindikatov Slovenije, kjer so sprejeli tudi neka 

ališča. Zato bi o tem moral spregovoriti tudi sindikat. Ali je odločanje o 
j zadevi ostalo zaprto v strokovne kroge? Zadeva se znova odlaga in znova ža- 
ra. Zahtevamo, da se taka praksa prekine in da se s temi podatki pride pred 
lavce v javno argumentirano razpravo, kjer bodo prikazana vsa dejstva. 

Dovolite mi, da citiram iz "Delavske enotnosti": "Tu ni več vprašanje teko- 
h gospodarskih bilanc. To so usodnejša vprašanja. Ali bomo naredili korake, 
terih posledice ni mogoče predvideti in ki jih ne bo mogoče popraviti? ,Ali 
prihodnost moči slovenskega združenega dela res taka, da ne bo sposobna za- 

to vit i sredstev za osnovne potrebe razvoja družine in mlade generacije? Ali 
j ceno zagotavljanja in akumulativne sposobnosti našega gospodarstva plača 
av to najobčutljivejše področje razvoja? Verjetno bi delavci drugače odgovc- 
li. " 

Naj še zaključim. Nesprejemljivo je, da odgovorni organi ožijo odgovore 
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e na eno dimenzijo in je tako odgovor po mojem mnenju neprimeren in brez argu- 
entov. To ni odgovor na delegatsko vprašanje 1 Zato v zgoraj navedenem smislu 
n v skladu s 47. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije zahtevam pravilen 
dgovor in razpravo na eni od prihodnjih sej. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala.  Predlagam, da bi 
đgovor obravnaval najprej Odbor za družbenoekonomske odnose s stališč, ki so 
akazana v teh vprašanjih. Predlagamo, da se v skladu s poslovnikom pripravi 
Dpolnilni odgovor s tem, da se pred naslednjo sejo preveri ustreznost odgovora 
a našem Odboru za družbenoekonomske odnose. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje ali dati kak predlog? (Ne.) 

Ugotavljam, da ne. 

Prehajamo na  3.  točko dnevnega  reda, to je na poročilo 
veznega izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja 
letih 1983 in 1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985. 

Poročilo Zveznega izvršnega sveta je predložil Skupščini SR Slovenije v 
oglas je Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Uvodno besedo smo poslušali 
a skupnem zasedanju. Poročilo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odno- 
e našega zbora in skupina delegatov za spremljanje  uresničevanja srednjeroč- 
sga družbenega plana SR Slovenije. 

Prejeli smo mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predlog ugoto- 
itev, stališč in sklepov, ki naj bi jih zbor sprejel k tej točki dnevnega reda. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Milivoj 
amar, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno pla- 
iranje. 

Predlagam, da bi vsebino razprave spremljali delegati našega zbora, ki so 
udi člani skupine za spremljanje uresničevanja srednjeročnega  družbenega pla- 
a. To so Francka Herga, Dino Pucer in Igor Križman, ki bi po končani razpravi 
kupaj z ostalimi člani medzborovske skupine po potrebi predlagali spremembe 
n dopolnitve predloga ugotovitev, stališč in sklepov. Se strinjate s tem pred- 
ugom? (Da. ) 

Želijo besedo poročevalci delovnih teles? Skupina delegatov za uresničeva- 
je srednjeročnega plana? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Robert Černe. 

Robert  černe:  V svoji razpravi se bom omejil predvsem na global- 
L in strukturalni vidik uresničevanja strateških ciljev prve faze uresničevanja 
Dlgoročnega programa ekonomske stabilizacije in tudi resolucije za letošnje le- 
3. Menim, da današnje razprave o uresničevanju politike družbenoekonomskega 
azvoja Jugoslavije v letu 1983/1984 ne bi smeli izčrpati samo s poročilom Zvez- 
gga izvršnega sveta, kajti že ustaljena metodologija njegovega nastajanja ne 
streza povsem potrebi temeljitej šega analitičnega, vzročno-posledičnega pristo- 
s pri obravnavi družbenoekonomskega razvoja, še posebej to velja za obravnavo 
.T ocenjevanje družbenoekonomskega razvoja po sprejemu dolgoročnega programa. Kot 
snova za ocenjevanje doseženih družbenoekonomskih rezultatov kot tudi sprejetih 
ružbenih ekonomskih in neekonomskih ukrepov ne more služiti le predhodno leto 
i resolucija, na katero se to poročilo v glavnem nanaša, temveč tudi dolgoročni 
rogram ekonomske stabilizacije, in sicer prva faza, seveda, če vanj še vedno ver- 
»merno oziroma če še vedno predstavlja dolgoročni program osnovo oziroma strate- 
Ljo celotnega družbenega delovanja v smeri izhoda iz sedanje ne le ekonomske 
:ize in stabilnejšega in skladnejšega družbenega razvoja. To poudarjam zato, 
jr kljub pogostemu priseganju na dolgoročni program precej kasnimo v njegovi 
>eracionalizaciji, to je izdelavi izvedbenega projekta. Ekonomska politika se 
»redko poslužuje ukrepov, ki so v popolnem nasprotju z duhom dolgoročnega pro- 
rama in cilji stabilizacijske politike. Na najvišjih političnih in državnih ni- 
Ijih se ponovno odpirajo strateška vprašanja našega nadaljnjega razvoja, pa 
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»prav so bila že presežena. Slišijo se tudi mnenja, kot na primer, da kolikor 
2 bi imeli dolgoročnega programa, ne bi bila za našo družbo nič večja katastro- 
i od tiste, da se nismo uvrstili v finale evropskega prvenstva v Franciji in 
%   je antiinflacijski program že v "outu". 

Delovni ljudje in občani so veliko pričakovali od sprejetja dolgoročnega 
rograma in v njem videli predvsem naše poenotenje glede strateških točk nadalj- 
jega družbenega razvoja in garancijo za izhod iz sedanje družbene krize. Spre- 
stje programa je ustvarilo ugodno družbeno klimo za splošno ljudsko stabiliza- 
Ljsko gibanje, čeprav tega nismo znali dovolj izkoristiti. To je razvidno iz 
»mih kazalcev materialnega in celotnega družbenega razvoja kot tudi vse hitrej- 
L tendenci reproduciranja etatističnih odnosov kot temeljnega proizvodnega od- 
isa. Zato se nikakor ne morem strinjati z ugotovitvijo i/  poročilu Zveznega 
svrsnega sveta, da so bili v letu 1983 doseženi pomembni rezultati na področju 
ilitike ekonomske stabilizacije. 

Samo poročilo namreč, kljub pretiranemu pozitivizmu in poudarjanju parcial- 
Lh pozitivnih rezultatov, to negira. Dvig industrijske proizvodnje, nekateri 
remiki v gospodarski strukturi, suficit v plačilni bilanci, večja pokritost uvo- 
i z izvozom in povečan izvoz na konvertibilno področje ter zmanjšanje pobude 
i povečanje števila zaposlenih še zdaleč niso razlog za samozadovoljstvo in 
izglašanje pomembnih rezultatov v uresničevanju politike ekonomske stabilizaci- 
s, razen, če to ni ena od metod Zveznega izvršnega sveta - vlivanje optimizma 
\  odpiranje svetlih perspektiv oziroma dajanja pozitivne ocene lastnemu delu, 
ij se je pri prebiranju poročila težko znebiti občutka, da so doseženi rezul- 
fti - pri tem se misli seveda samo na pozitivne - v glavnem zasluga ukrepov 
reznega izvršnega sveta. 

Pozitivnih premikov ne gre zanemarjati in podcenjevati, vendar jih je potreb- 
) obravnavati v kontekstu celotnega družbenoekonomskega razvoja, kajti le na 
i način je mogoče precizneje določiti tudi njihovo pravo vrednost in pomen. Vse 
i  pozitivne rezultate je potrebno obravnavati v odnosu na zmanjšani družbeni 
roizvod, to je padec celotne gospodarske aktivnosti, precejšen padec produktiv- 
)sti dela, znaten padec realnih osebnih dohodkov, padec življenjskega standar- 
i, padec celotnega izvoza, rekordno povojno inflacijo, povečanje števila nezapo- 
.enih,, slabšanje ekonomičnosti in rentabilnosti, povečane izgube, notranja 
ilikvidnost in poslabšanje drugih kazalcev te kvalitete gospodarjenja. 

I   Samo v tem kontekstu je mogoče objektivno oceniti pomen za Zvezni izvršni 
et pomembnih rezultatov. V tem kontekstu seveda izgubijo tudi pomembni rezul- 
ti svoj sijaj, saj brez vseh naštetih in tudi drugih minusov pomembni rezulta- 

. sploh ne bi bili doseženi.Vsi ti minusi so torej cena doseganja parcialnih 
)zitivnih premikov, s čimer prihaja do izraza vsa relativnost te pozitivnosti, 
ircialni pozitivni rezultati niso bili doseženi na osnovi kvalitetnejših dejav- 
Lkov gospodarjenja, na katerih naj bi temeljila tudi naša stabilizacijska poli- 
•ka, kajti ti se še nadalje slabšajo, temveč so rezultat prilagajanja delova- 
la ekonomskih subjektov pogojem administrativne prisile in restrikcij. 

Kljub številnim ukrepom administrativnih restrikcij na področju cen, porabe, 
editno-monetarne, devizne politike itn. se neugodni trendi iz prejšnjega leta 
glavnem nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Na osnovi dosedanjih gospcdarskih 
>kov in sprejetih ukrepov ekonomske   politike konec prejšnjega leta se oce- 
uje, da bo  prišlo do odstopanja od letošnjih resolucijskih okvirov in že se- 
j je jasno,da večina najpomembnejših nalog družbenoekonomskega  razvoja in 
onomske politike v letošnjem letu   ne bo uresničena. Vse to demantira' 
eno Zveznega izvršnega sveta, da so bili v prvih petih mesecih letošnjega leta 
seženl pomembni rezultati na področju stabilizacijskega programa in uresničene 
iloge, predvidene z letošnjo resolucijo. 

Ob vsem tem se pojavlja vprašanje, kaj storiti za čimprejšnji radikalni 
eobrat v smeri krepitve kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja, socialistične 
kgovne produkcije, kof to predvideva dolgoročni program. Odgovornost družbeno- 
litičnih organizacij kot vodilnih sil socialistične zavesti je izredno velika, 
r smo že večkrat poudarili tudi na sejah našega zbora. Prav gotovo s-o v 
užbenopolitičnih organizacijah s svojo slabo organiziranostjo in  usklajeno- 
jo ter pisarniško metodo kot prevladujočo, precej prispevali k nespremenjenemu 
laganju tega dolgo napovedovanega preobrata.  Ni nam uspelo uresničiti vse- 



losna družbena stabilizacijska gibanja, čeprav  od tega precej pričakujemo, 
nam ni uspelo zato, ker iluzorno pričakujemo, da je mogoče to doseči v okvi- 
iđeoloških in političnih obrazcev. Nesmiselno je nenehno apeliranje na go- 

odarske in druge subjekte, naj se obnašajo racionalno in stabilizacijsko. Res 
L da je še precej rezerv, toda iluzorno je vsakršno pričakovanje in tudi v 
polnem nasprotju z blagovnim značajem naše proizvodnje in proizvajalcev, da 
do gospodarski in drugi subjekti spremenili način obnašanja na podlagi ideo- 

■ških in političnih prepričevanj, ne da bi bili v to prisiljeni z ekonomsko 
litiko in sistemom. 

Blagovni proizvajalec, če hoče obstajati, se mora racionalno obnašati, spre- 
mati odločitve s ciljem maksimiranja svojih dohodkov. Če mu ekonomski sistem 
. politika omogočata na primer uresničevanje tega cilja s prisvajanjem rezul- 
tov tujega dela, je takšno njegovo ravnanje povsem razumljivo, legalno in z 
egovega vidika racionalno. To je značilno za našo družbo. Pri  visoki infla- 
rji in podcenjenosti družbenega  kapitala, ki se izraža prek negativne obrestne 
!re, so gospodarski subjekti stimulirani, da koristijo kredite kot glavni vir 
.nanciranja proizvodnje, tako za investicije v osnovna in obratna sredstva; 
■stavlja se vprašanje, zakaj se ne bi na primer v takih pogojih prebivalci čim 
(č posluževali potrošniških kreditov, ki jim omogočajo porabo nad realnimi ma- 
srialnimi možnostmi. Nekoriščenje tega instrumenta za izboljšanje življenjske- 
. standarda, ki je v vse večjem upadanju, pa.  čeprav na račun neustvarjenega 
.iroma fiktivnega dohodka ali prelivanja tega dohodka, bi bilo z vidika posa- 
iznika neracionalno. Zato bi morali prenehati z moraliziranjem na račun neracio- 
.Inega obnašanja, na primer, potrošniško obnašanje kot izraz nedovolj razvite 
icialistične  zavesti, kajti le-to je vgrajeno v celoten naš ekonomski oziroma 
ilitični sistem. 

Skratka, povsem jasno je, da je obnašanje gospodarskih in drugih subjektov 
iločeno s sistemskimi rešitvami in ekonomsko-političnimi ukrepi. Zato je nujno 
itrebno kolikor želimo stabilizirati gospodarstvo na osnovah dolgoročnega pro- 
•ama, da se čim hitreje opravijo ustrezne spremembe v gospodarskem in politič- 
■vn   sistemu in da se radikalno revidira sedanja ekonomska politika, ki temelji 
glavnem na administriranju in je kot taka protistabiltzacijska, tako z vidika 
terialnih tokov kot z vidika krepitve socialističnih samoupravnih odnosov. Vse- 
.kor bi morala ekonomska politika bolj temeljiti na spoznanjih ekonomske vede' 
i biti osvobojena ekonomskega in političnega voluntarizma in  pragmatizma. 

(Nazadnje želim postaviti vprašanje, ali bo kdo odgovarjal za sprejete 
,tre ukrepe'konec leta 1983, ki se ocenjujejo kot kulminacija antistabiliza- 
.jskega vala, s čimer je z vidika stabilizacije izgubljeno skoraj leto dni? 
i vprašanje ne postavljam, ker bi me razganjale neke lovske strasti na čarov- 
.ce, kot se večkrat označi zahtevek o ugotavljanju konkretne odgovornosti, 
imveč zato, da se kaj takega ne bi ponovilo tudi v letošnjem letu,ko se najav- 
a rekodna inflacijska žetev. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril   Ribičič:  Hvala lepa. Glede zadnje- 
. vprašanja nosi soodgovornost tudi naša Skupščina in naš zbor. Ukrepe smo 
iravnavali in kljub nekaterim pomislekom k njim dajali soglasje in je treba 
i moje vzeti kot izkušnjo za v bodoče. Dejstvo je, da smo pozneje, nekaj me- 
icev po sprejemu teh ukrepov, ugotovili, da so neustrezni in ne morejo dati 
•Igoročnih pozitivnih rezultatov. Izkušnja bi morala biti v tem, da tisti, ki 
iko mislijo, to odločno in jasno povedo v trenutku, ko se o tem odloča, vsi 
moramo biti pripravljeni prisluhniti takšnim opozorilom, ne pa se obnašati 

.ko, kot se večkrat obnašamo, da je samo ena rešitev in da je tisti, ki je to 
edložil, že dobro premislil in da ima gotovo dovolj argumentov za sprejem. 

Tudi tiste ukrepe smo sprejemali v kratkem času. Hotel pa sem opozoriti 
. ta vidik, da bi razpravo tovariša Černeta sprejeli kot pobudo ali opozori- 
tki ga velja upoštevati pri našem nadaljnjem delu pri sprejemanju podobnih 
ašanj. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Francka Herga. 

Francka  Herga:  Tovarišice in tovariši 1 Mislim, da smo v 
majhni zadregi razpravljati o predloženi majski analizi, predvsem zaradi 
.slednjih stvari. 
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Težko je razpravljati o rezultatih gospodarjenja le na podlagi analize in 
oročila, ki ga predloži Zvezni izvršni svet, če hkrati nimamo pred seboj po- 
očila in analize republiškega Izvršnega sveta. Težko je ločevati razpravo o 
ezultatih gospodarjenja in  uresničevanja začrtane ekonomske politike v letoš- 
jem letu samo na osnovi ukrepov Zveznega izvršnega sveta oziroma sprejete eko- 
omske politike v Zveznem izvršnem svetu. Zato bi kazalo v bodoče razmišljati, 
a vendar te razprave povežemo, ker bi tako lahko bile kvalitetnejše. 

Drugo je vprašanje, ali sedaj, ko ocenjujemo to porččilo in analizo Zvez- 
ega izvršnega sveta, ocenjujemo samo s tega vidika, koliko so sprejeti ukrepi 
n ekonomska politika tisti, ki spodbujajo kvalitetnejše gospodarjenje in uprav- 
janje z družbenimi sredstvi oziroma tisti, ki so na liniji uresničevanja dol- 
oročnega programa gospodarske stabilizacije, ali pa v tem hkrati vidimo ali ne, 
Dliko so bili delavci v organizacijah združenega dela in vsi drugi odgovorni sub- 
3kti pripravljeni ali nepripravljeni uresničevati tako zastavljeno ekonomsko 
alitiko in sprejete ukrepe. 

Lahko se nam zgodi, da bomo v tej razpravi ■ 'enostranski. Ali bomo videli 
se slabosti in napake za neuresničevanje rezultatov predvsem v ukrepih ekonom- 
ce politike, sprejetih aktih in tako naprej, ali pa bomo na drugi strani zopet 
Ldeli vse slabosti in napake predvsem, ker ne uresničujemo dogovorjenega. 

Moram reči, da tako teče tudi razprava med delavci v organizacijah zdru- 
inega dela. Mnenje je, da sprejeti ukrepi ekonomske politike ne glede na to, 
» imamo predloženo ne samo analizo in poročilo, ampak tudi vrsto dodatnih do- 
imentov, ne dajejo odgovora na to, koliko smo vsebinsko in kvalitetno že v 
»m obdobju storili korak naprej pri uresničevanju dolgoročnega programa gospo- 
irske stabilizacije. V teh dokumentih vidimo predvsem faktografsko našteto, 
iteri predpisi in ukrepi so bili sprejeti, z nekaterimi tudi številčnimi podat- 
1, iz vsega tega pa ni razvidna vsebinska ocena uresničevanja dolgoročnega 
rograma gospodarske stabilizacije v tem obdobju. 

Vse preveč se na osnovi tega poraja občutek, da z vsemi naštetimi interven- 
limi in podobnimi ukrepi nismo na liniji dopolnjevanja gospodarskega sistema, 
ipak predvsem v fazi intervencionizma, kar ne stimulira in ne motivira delav- 
»v v združenem delu, da bi tudi sami kaj več storili za kvalitetnejše in učin- 
»vitejše gospodarjenje ter upravljanje z družbenimi sredstvi. 

Zato bi kazalo v razpravi na današnjih sejah zborov, predvsem na seji 
»ora združenega dela, priti do objektivnejše ocene, da sprejeti ukrepi in 
:onomska politika niso v funkciji motivacije delavcev v združenem delu za ure- 
ličevanje ciljev stabilizacije. 

Še nekaj primerov za podkrepitev: V organizacijah združenega dela s posme- 
im vzamejo, kot pravi tovariš černe,politične akcije oziroma aktivnosti in 
irole, da je treba krepiti samoupravne družbenoekonomske odnose, združevanje 
ila in sredstev, ker je tekoče vsakodnevno ravnanje v organizacijah združenega 
jla drugačno in se še kar naprej, kljub tolikim spremembam deviznega sistema 
»večuje število tako imenovanih sporazumov, na osnovi katerih se oblikujejo 
me. Na področju kreditno-monetarne politike pa je vedno večja kreditna odvis- 
>6tr ne pa združevanje sredstev na dohodkovnih osnovah in podobno! 

Ni torej jasno, na kakšen način in  kako iz te situacije, ko imamo v vsa- 
dnevnem življenju in ravnanju v združenem delu drugačno situacijo, kot smo 
• začrtali z vsemi dokumenti. 

To je dilema, na katero tudi sama ne morem odgovoriti, dejstvo pa je, da 
likor ne bodo ukrepi ekonomske politike v večji meri v funkciji spodbujanja 
ebinskih zasnov dokumentov dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, 
ko dolgo resnično ni pričakovati, da bi samo na osnovi nekih političnih 
tivnosti in parol dosegli tudi kvalitetnejši premik. Kazalo bi konkretneje 
arakterižirati tiste, ki niso pripravljeni ničesar storiti za vsebinske spre- 
mbe v stanju oziroma ravnanju. 

Ob tem poročilu bi želela opozoriti še na vprašanje tistega dela resolu- 
je, ki govori o razporejanju dohodka in o rasti realnega standarda ter osebnih 
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ohodkov. Na tem področju ne uresničujemo letošnje začrtane politike, da bi naj 
austavili realni padec osebnih dohodkov. Zvezni izvršni svet ne more tega samo 
gotoviti, ker mora hkrati povedati, kaj storiti oziroma kakšne ukrepe sprejeti, 
a situacijo uskladimo z začrtano ekonomsko politiko oziroma da rečemo, da smo 
avestno odstopili od dogovorjenega, če pogledamo samo dokument Zveznega izvršne- 
a sveta o uresničevanju osnovnih elementov socialne politike, naj navedem samo 
n podatek, ki je za nas vse izredno zaskrbljujoč. Po podatkih za Jugoslavijo, 
o je za september 1983, prejema 80 % delavcev v Jugoslaviji osebne dohodke do 
0.000 dinarjev. Do kakšne mere je osebni dohodek za delavce še motivacija in 
timulacija za boljše delo, predvsem pa za boljše gospodarjenje in upravljanje 
družbenimi sredstvi? Ne gre za to, da pričakujemo od Zveznega izvršnega sveta, 

a bo razrešil to situacijo, ampak predvsem, da svoje ukrepe in politiko naravna 
ako, da dejansko tista proizvodnja in tisti programi, ki ne zagotavljajo nekih 
sebnih dohodkov, v tej družbi ne bodo zaželjeni in ker niso družbeno perspektiv- 
i, ne morejo obstajati. S tega vidika bi morali ocenjevati proizvodne programe, 
a jih ne bomo kar naprej obdržali pri življenju, ampak da bomo zahtevali, da 
orajo zagotavljati ustrezen dohodek in na tej osnovi tudi ustrezno višino oseb- 
jih dohodkov. 

Gre torej za to, da bi morali tudi  z ukrepi ekonomske politike v večji 
eri doseči, da bodo osebni dohodki imeli ekonomsko vlogo, da pa bi morali da- 
eč stran od tega, da imajo letos socialno vlogo. Ekonomska politika ne more 
imo tega, da v večji meri upošteva tudi socialno komponento kot sestavni del 
konomske politike. Zato bi morali v ugotovitvah, stališčih in sklepih ustrezno 
opolniti zadnjo alineo 4. točke, ker ne gte za to, da le s povečevanjem produk- 
ivnosti dela preprečimo nadaljnje upadanje realnih osebnih dohodkov, ampak bi 
orali v tem smislu dopolniti, da morajo biti osebni dohodki tisti, ki bodo 
udi podlaga za ekonomsko presojanje družbene smotrnosti ali nesmotrnosti neke 
roizvodnje. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Želi še kdo 
azpravljati? Besedo ima tovariš željko Cigler. 

Željko  Cigler:  Svojo razpravo bi navezal na razpravo tovariši- 
e Herge. Menim, da ne moremo ostati zgolj pri tem, kakšne so politične aktiv- 
osti na različnih področjih, da bi uspeli sanirati obstoječe stanje. Potrebno 
e je bolj poglobiti v konkretno vsebino, ki je v posameznih delih te analize 
ozadju, če podrobneje pogledamo konkretne naloge, potem se bom omejil pred- 
sem na drobno gospodarstvo in zaposlovanje. Naj se dotaknem "Dogovora o osno- 
ah zajedničkog djelovanja u sprovodjenju politike razvoja male privrede u Ju- 
oslaviji". Tudi mi menimo, da bomo s tem dogovorom spremenili in pospešili 
azvoj drobnega gospodarstva, dejstvo pa je, da se največ namerava spremeniti 
formulacijo, kaj je to drobno gospodarstvo. Rekli bomo, da je v drobnem gospo- 

.arstvu ne samo 125 zaposlenih, ampak 2oo in več in s tem bomo v Jugoslaviji na- 
lesto 7 %   drobnega gospodarstva imeli kar naenkrat 7o % drobnega gospodarstva, 
'spehi bodo fantastični. 

Druga zadeva je zaposlovanje. Na zveznem nivoju se sprejema in zaključuje 
.ružbeni dogovor o izvajanju politike zaposlovanja v SFRJ. To je prioritetna 
;aloga in ko pogledamo, kaj je v ozadju, ugotovimo, da je največji napredek 
logovcra v  tem, da predvideva, da bomo spremenili status brezposelnega. Kdo 
p sedaj brezposeln?  S tem, ko bomo ta status restriktivno omejili, bomo v 
'ugoslaviji zmanjšali število brezposelnih verjetno za 2oo.ooo ali celo več. 
lo obravnavamo to analizo, moramo za te konkretne naloge in cilje ugotoviti, kaj 
:e v resnici v ozadju. Šele na podlagi tega bomo lahko1 ocenili, do kam smo 
trišli pri uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Predsednik  dr.  Ciril   Ribičič:  Hvala lepa! Želi še kdo 
•azpravljati? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče. S tem zaključujem raz- 
iravc in prekinjam to točko dnevnega reda. Prosim delegate iz našega zbora, 
la skupaj z delegati iz drugih dveh zborov pripravijo dopolnitve predloga ugo- 
;ovitev, stališč in sklepov. 

Prehajamo na  4.  točko  dnevnega  reda,  to so volitve 
>n imenovanja. 



- 354 - 

1. Predlog  odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za narodnosti ter o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov ko- 
misij Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. 

K predlogu odloka bi dodatno predlagal, da se v Komisiji za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu razreši dolžnosti člana še Ciril Ribičič 
in da namesto njega izvolimo  tovarišico Francko Herga, Utemeljitev je v tem, 
da smo tovarišico Hergo razrešili dolžnosti člana Komisije za mednarodne odnose, 
z novim predlogom pa se strinja. 

Dopolnjen predlog odloka dajem v razpravo. Ima kdo kakšne druge pripombe 
ali predloge? (Ne javi se nihče.) Če ni pripomb, dajem predlog odloka na glaso- 
vanje skupaj s spreminjevalnim predlogom. 

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

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 0 tem bomo obvestili 
tudi druga dva zbora. 

2. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika in članov v neka- 
terih medzborovskih skupinah delegatov. 

H 
Predlog sklepa je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

vne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Po tem predlogu sklepa, če na kratko ponovim, se v medzborovski skupini de- 
legatov za spremljanje uresničevanja zakona        o usmerjenem  izobraževanju 
razreši Mitja Horvat, dosedanji predsednik skupine in se za predsednico skupi- 
ne imenuje Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin. V medzborovski skupini za 
proučevanje vprašanj s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti naj se 
razreši Aljoša Drobnič in za člana skupine imenuje Janez Drnovšek, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru. V medzborovski skupini delegatov za proučevanje samo- 
upravnih sporazumov in statutov SIS s področja družbenih dejavnosti za območje 
republike naj bi se razrešil Aljoša Drobnič in za člana skupine imenovala Vika 
Potočnik, delegatka v našem zboru. V medzborovski skupini delegatov za proučeva- 
nje vprašanj s področja socialnega varstva naj se razreši Vili Vindiš in ime- 
nuje Franjo štruc, delegat v Zboru občin. Razlogi so v glavnem znani, gre za 
Ddhod na druge dolžnosti in za razrešitev delegatstva v Družbenopolitičnem zbo- 
ru. 

Imate kakšne pripombe k tem predlogom? (Ne javi, se nihče.) Ugotavljam, da 
li pripomb in predlagam, da o tem glasujemo. 

Kdor je za tak predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvi- 
jnejo roko.) je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog sklepa soglasno sprejeli. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za družbenopoli- 
ični sistem Družbenopolitičnega zbora. 

Dobili ste predlog odloka, po katerem naj so razreši Milan Kučan dolžnosti 
lana odbora in se za člana odbora izvoli Miro Gošnik, član Predsedstva Repub- 
iškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Predlog je v skladu z našim sklepom, 
la se lahko v odbore Družbenopolitičnega zbora izvolijo posamezni člani vodstev 
Iružbenopolitičnih organizacij, tudi če niso delegati v našem zboru. 

Želi kdo o tem. razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, predlagam, da o 
;em glasujemo. 

Kdor je za predloženi predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delega- 
ti dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da smo ta predlog odloka soglasno sprejeli. 

4. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Strokovnega sveta SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. 

Po predlogu je za predsednika predviden dr. Bogdan Kavčič; celotnega bese- 
dila ne bi ponavljal, ker ste ga dobili pisno. Ima kdo kakšne pripombe? (Me 
javi se nihče.) Če ne, predlagam, da o tem glasujemo. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko 1 (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju. 

Predložila ga je Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. 

Po tem predlogu se razreši mag. Ludvik Vidmar dolžnosti sodnika Višjega so- 
dišča v Celju z 31. avgustom 1984. 

Želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem 
predlog odloka na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Višjega sodišča v Celju. 

S tem smo izčrpali točke dnevnega reda za današnjo sejo, razen sklepa k 
majski anailzi. Predlagam odmor do 12.45 ure, potem bomo verificirali spremembe 
stališč. Ob 13, uri bo predvideni razgovors tovarišem Sergejem Kraigherjem. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.3o uri in se je nadaljevala ob 13.2o 
uri. ) 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Opravičujem se za zamudo, 
zaključiti smo morali še usklajevanje sklepa. 

Vračamo   se   torej   na     3.     točko     dnevnega     reda. 

Prosim tovarišico Herga, da pojasni predloge medzborovske skupine. Prosim! 

Francka  ilerga:  Tovarišice in tovariši, predlagam, da vzamete 
V roke predlog stališč, sklepov in ugotovitev, da bi lažje sledili spremembam 
in    dopolnitvam. 

Medzborovska skupina predlaga zborom, da se sprejmejo naslednje dccclnitve 
ugotovitev, stališč in sklopov, 

1- Na koncu prvega stavka 1. točke se doda besedilo: "gradiva pa -udi ne 
analizirajo vzrokov za.  dosežene pozitivne premike." 

•J. Ma koncu drugega stavka 1. točka se doda besedilo: "pri čemer doseženi 
rezultati niso primerjani s cilji dolgoročnega programa ekonomske stabilizaci- 
je." 

3. V trinajsti vrsti 1. točke naj se črtata besedi "usmeritev in". 

4. Ma koncu tretjega odstavka 1. tečke se doda besedilo: "na ta način pa 
tudi osnovo ;a prehod cd kratkoročnega, pretežno administrativnega ukrepanja 



' dolgoročno usmerjanje gospodarskih gibanj v skladu z dolgoročnim programom go- 
spodarske stabilizacije." 

Na drugi strani se v drugi alinei te točke besedilo spremeni tako, da se 
:lasi: "Pripraviti temeljito analizo o poslih s tujino, ki se opravljajo v raz- 
lerju 1:1, predvsem pa kompenzacijskih poslov, s posebnim poudarkom na oceni 
egionalne usmerjenosti in dejanske upravičenosti naraščanja teh poslov v zadnjem 
•bdcjbju. Zagotoviti je treba sprotno spremljanje obsega teh poslov, upoštevaje spe- 
cifičnost posameznih poslov in njihov pomen za normalno odvijanje proizvodnje 
ler zagotavljati usklajevanje njihovega obsega in strukture z odlokom o skupni de- 
vizni politiki, da bi' se na ta način tudi preprečilo zmanjševanje izdvajanja 
■eviz za skupne potrebe." 

6. V četrti alinei te točke se v tretji vrsti za podpičjem vstavi nasled- 
Ije besedilo: "zagotoviti, da banke izdajajo garancije za uvoz samo na podlagi 
ealnega deviznega pokritja." 

7. V prvi alinei 2. točke naj se besedilo "ter s tem" nadomesti z besedami 
ter na tej podlagi". 

8. V šesti vrstici prve alinee druge točke naj se za podpičjem doda nasled- 
je besedilo: "pri najemanju:.novih kreditov v tujini za potrebe infrastrukture 
e treba vnaprej upoštevati vse stroške kreditov in določiti nosilce teh stroš- 
,ov" . 

9. V osmi vrsti prva alinea druge točke naj se za besedo "ter" vstavi bese- 
a "preveriti." 

10. V drugi vrsti prve alinee na strani 3 naj se za besedo "njo" doda be- 
eda "medsebojno", v isti vrsti naj se črta beseda "posameznih". 

11. Doda naj se nova alinea 3. točke na strani 3, ki se glasi: "čimprej 
ceniti in pripraviti ukrepe za odpravo cenovnih neskladij v kmetijstvu posebej 
ed cenami koruze in cenami mesa, da bi se tako vplivalo na stabilizacijo živi- 
orejske proizvodnje." 

12. četrta alinea tretje točke na strani 3 naj se spremeni tako, da  se 
lasi: "takoj pripraviti in sprejeti program prehoda iz dosedanjega režima pri- 
pvljanja cen   3o dni pred njihovo uveljavitvijo." 

: 

13. Doda naj se nova alinea tretje točke na strani 3, ki se glasi: "Oče- 
ti potek samoupravnega sporazumevanja o cenah v smislu odloka Zveznega iz- 
šnega sveta." 

14. Prvi del tretje alinee 4. točke naj se spremeni tako, da se glasi: 
s povečevanjem družbene produktivnosti in izborov programov upoštevaje eko- 
.cmsko funkcijo osebnih dohodkov, preprečiti nadaljnje upadanje realnih osebnih 
chodkov." 

15. V tretji vrstici tretje točke naj se zamenja vrstni red besed "proiz- 
cdnja" in "konvertibilnega izvoza", tako da se ta del besedila glasi: "Nadalj- 
je povečevanje konvertibilnega izvoza in proizvodnje." 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala. So v zvezi s tem kak- 
na vprašanja? (Ne.) 

Predlagam, da bi redakcijo opravila ta skupina. So še kakšne pripombe? 
le. ) Če ne, predlagam, da o tem glasujemo. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlog ugotovitev, stališč in sklepov skupaj 
dopolnitvami, ki jih je predložila medzborovska skupina, naj prosim dvigne 
Dko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
Nihče . ) 

■ 

Ugotavljam, da smo predlog ugotovitev, stališč in sklepov soglasno spre- 
li. Zaključujem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.25 uri.) 



DRUŽBENOPOLITIČNI    ZBOR 

35. SEJA 

(25. JULIJA 1984) 

Predsedoval: dr.  Ciril  Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega 
zbora 

Pričetek seje ob 9.o5 uri. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Pričenjam 15. sejo Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR Slovenije. Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine 
bo danes ob 9.15 uri. 

Na današnji seji je navzočih 36 delegatov, opravičili pa so se: Zorko Dežjot, 
Ivan Godec, Aleksander Kerčmar, Vlado Kocijan, Vinko Kovačič, Ivan Kramer, Štefan 
Korošec, Ana Marija Melanšek, Viljem Pahor, Marija Pukl, Silvano Sau in Marjan 
Vidmar. Posebej pozdravijam med nami tovariša Marjana Kotarja in Miloša Prosenca, 
ki sta se najprej opravičila, potem pa sta vendarle prišla na sejo zbora. Hkrati 
jgotavljam, da je seja sklepčna. 

Z dopisom z dne 18. julija 1984 sem dnevni red današnje seje razširil z nas- 
ednjima točkama: 

1. s predlogom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi 
;a pridobitev določenih objektov v letih 1984 in 1985, ker je Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose našega zbora obravnaval omenjeni predlog zakona in predlagal,da 
se v obravnavo vključi tudi Družbenopolitični zbor in 

i    2. s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
in Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 34. in 35. seje Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije, ki sta bili 28. junija in 19. julija 1984. 

Želi kdo razpravljati o predlaganih razširitvah? (Ne.) Predlagam, da glasu- 
jemo o teh razširitvah. 

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

Ugotavljam, da smo soglasno razširili dnevni red. 

Glede na to je dnevni red za današnjo sejo naslednji: 

1. odobritev zapisnika 34. seje zbora, 

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

3. poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Slove- 
nije v letu 1984 in prva ocena možnosti razvoja v letu 1985, 

4. predlog smernic za dolgoročni plan SR Slovenije, 

5. predlog zakona b začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi 
a pridobitev določenih objektov v letih 1984 in 1935, 

r). poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
kup.ščine SFR Jugoslavije o poteku 34. in 35. seje Zbora republik in pokrajin 
ikup.sčine SFR Jugoslavije, ki sta bili 23. junija in 19. julija 1984, 
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7. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu 
služb Skupščine SR Slovenije, 

8. predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije za IV. trimesečje 1984, 

9. volitve in imenovanja. 

Predlaga še kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Predlagam, da glasujemo! 

Kdor je za to, da sprejmemo predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani dnevni red. 

Na skupnem zasedanju bomo ob 9.15 uri najprej poslušali uvodno poročilo to- 
variša Dušana Šinigoja k poročilu o uresničevanju politike družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1984 in možnosti razvoja v letu 1985. Tovariš Šinigoj 
po dal tudi uvod k predlogu zakona o prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi 
ta pridobitev določenih objektov, uvodno besedo k smernicam za dolgoročni plan 
SR Slovenije bo podal tovariš Milivoj Samar, uvodno besedo k poročilu o izvaja- 
nju meddržavnih sporazumov in pogodb na področju cestne infrastrukture in infor- 
nacijo o železniški nesreči v Divači pa bo podala tovarišica Julka Žibert. Če- 
prav zadnji dve točki nista na dnevnem redu seje našega zbora, je vendarle prav, 
|a se z njima seznanimo. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
eapisnika 34. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev k osnutku zapisnika 34. seje zbora? (Ne.) 
Predlagam, da glasujemo o potrditvi zapisnika. Kdor je za to, da potrdimo osnu- 
tek zapisnika, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo zapisnik 34. seje zbora soglasno sprejeli. 

Predlagam, da po skupnem zasedanju najprej obravnavamo interventni zakon v 
tvezi z negospodarskimi naložbami, to je 5. točko dnevnega reda. Potem bi nada- 
ljevali po predvidenem vrstnem redu, ki smo ga sprejeli z današnjim dnevnim re- 
lom. 

Prekinjam sejo zbora in vas vabim v veliko dvorano na skupno zasedanje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.lo uri in se je nadaljevala ob 11.35 
iri.) 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na  5.  točko dnevnega  reda, to je na predlog 
takona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev do- 
ločenih objektov v letih 1984 in 1985. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
red log zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora 
n Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo amandmaje, ki jih je k predlogu za- 
cona predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Med njimi je tudi predlog, 
»aj bi veljal zakon samo v letošnjem letu. Danes pa smo prejeli poročilo Zakono- 
ajno-pravne komisije in predlog stališč, ki naj bi jih naš zbor sprejel na pod- 
agi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na seji zbora je tovariš 
udi Šepič, republiški sekretar za finance in ga prosim za kratek uvod. 

Rudi  Šepič: Tovari predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob 
»cenjevanju tekočih gospodarskih gibanj v letošnjem letu in uresničevanju reso- 
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Ljskih gibanj ugotavljamo nekatera odstopanja od začrtanih nalog. Poraba razpo- 
»zljivega družbenega proizvoda ne zagotavlja ustvarjanja možnosti za njegovo 
Jvečevanje v bodočnosti, usmerjena je v končne oblike porabe, ki ne zagotavlja- 
> uresničevanja ključnih stabilizacijskih nalog, da je namreč potrebno vse ob- 
Lke porabe spraviti v okvir razpoložljivih sredstev akumulacije in s tem pre- 
rečiti njihov vpliv na inflacijska gibanja. Na področju investicijske politike 
i>o poleg temeljne naloge, da bomo zagotavljali predvsem kakovostne vire sred- 
kev za naložbe in hkrati s tem sanirali primanjkljaj trajnih in dolgoročnih vi- 
Jv obratnih sredstev, sprejeli tudi nalogo, da bodo razpoložljiva sredstva za 
lložbe usmerjena predvsem v produktivne naložbe, ki omogočajo hitrejšo rast iz- 
bza na konvertibilno področje, večjo proizvodnjo energije in hrane. 

Letošnja gibanja kažejo, da teh nalog ne uresničujemo v celoti. Delež pred- 
sčunske vrednosti začetih prednostnih naložb za izvoz v vseh gospodarskih na- 
ožbah je padel od 41,3 odstotka v prvih petih mesecih leta 1983 na 26,9 odstot- 
a v enakem obdobju letošnjega leta. Ob tem pa se je delež plačil za negospodar- 
ne naložbe povečal od 8,2 odstotka v letu 1983 na lo,7 odstotka v prvih petih 
esecih letošnjega leta. Ta gibanja so resnična v obdobju, ko ugotavljamo pri- 
anjkljaj trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev v višini loo milijard 
Inarjev, ko ocenjujemo, da bo po 1. avgustu prišlo do zmanjšanja osebnih dohod- 
ov zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti v 17o organizacijah združenega dela 
47.000 zaposlenimi in ko slišimo opozorila, da je zaradi zakonsko in z dogovo- 

om omejenih sredstev ter nelikvidnosti ogroženo nemoteno izvajanje temeljnih 
rogramov s področja družbenih dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ugotovil, da je potrebno sprejeti 
tsto ukrepov in izvesti usklajene aktivnosti za spremembo doseženih razmerij in 
reusmeritev tendenc v investicijski porabi. Predvsem je nujno treba začeti ures- 
ičevati ureditev iz zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, po kate- 
em mora vsaka poraba investicijskih sredstev temeljiti na samoupravni odločitvi 
elaYcev' ^ so investicijska sredstva ustvarili. Utemeljenost tako sprejetih 
ločitev o konkretnih naložbah mora biti zasnovana na merilih za ocenjevanje 
ružbenoekonomske in strokovne upravičenosti naložb, ki so dogovorjena s samou- 
ravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti. Po- 
rebno je zaostriti merila za presojanje družbenoekonomske utemeljenosti naložb 
komisijah za oceno naložb in ta merila prilagoditi sedanjemu zaostrenemu gospo- 
arskemu položaju. S programi ukrepov za razbremenitev gospodarstva, ki so ga 
odprli tudi zbori Skupščine SR Slovenije, smo sprejeli vrsto konkretnih nalog 
n obveznosti za ustvarjanje pogojev za večje naložbe v obratna sredstva, za sa- 
ostojnejše odločanje o razporejanju dohodka in čistega dohodka v organizacijah, 
jer je ustvarjen, ter za racionalnejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi na 
seh ravneh družbene reprodukcije. 

Vse  te naloge in aktivnosti bi morali že pospešeno izvajati in jih dosledno 
ireljaviti v vseh planskih dokumentih za naslednje leto, pri njihovem uresniče- 
anju pa sproti preverjati učinke in rezultate pri povečevanju družbenega proiz- 
pda in konvertibilnega izvoza, izboljševanju likvidnosti in večje skupne druž- 
fene produktivnosti. Nedvomno zahteva izvedba teh nalog in aktivnosti zavzeto in 
dgovorno pripravo, obračun s še vedno prevladujočo miselnostjo in političnim 
»portunizmom, da je stabilizacijska usmeritev sprejemljiva vse dotlej, dokler ne 
loseže v oženje lastnih pravic in dokler ne zahteva odgovornejšega in racional- 
jejšega gospodarjenja z družbenimi sredstvi pri vsakem uporabniku družbenih sred- 
lev. 

•"j--^,-=» v fc i-iiiusitiunem uuuuuju v ej. j avnus ti preu-Lagane ureaicve pa DO potresn 
isklajeno akcijo vseh subjektivnih sil ustvariti pogoje za dejansko odločanj 
lavcev - nosilcev sredstev akumulacije - o konkretnih naložbah in njihovi dr 
loekonomski in strokovni upravičenosti. 



Izvršni svet izraža prepričanje, da odločanje o naložbah, ki predstavljajo 
iternativno vlaganje v lastni razvoj in razširitev materialne osnove dela, pred- 
Jtavlja učinkovit mehanizem prilagajanja naložb za neproduktivne namene dejan- 
ikim materialnim sposobnostim celotnega združenega dela. V dosedanjih razpi;a,vah 
jo bile poleg načelne podpore zakonu kot začasnemu in interventnemu ukrepu, iz- 
ražene želje, pripravljenost in zavzetost za večjo politično samodisciplinira- 
lost pri samoupravnem uravnavanju razmerij v investicijski porabi za neproizvod- 
le in negospodarske namene. Zato Izvršni svet predlaga, da predlog zakona sprej- 
lete kot začasni ukrep, ki bo v sklopu širših družbenopolitičnih in strokovnih 
Iktivnosti pripomogel k ustvarjanju pogojev za dosledno samoupravno urejanje te- 
ja dela investicijske porabe. S teh vidikov je utemeljen tudi predlog za spre- 
jetje zakona po hitrem postopku. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prosim vas, da pri oblikovanju stališč 
)ružbenopolitičnega zbora upoštevate te razloge za čimprejšnjo uveljavitev pred- 
lagane zakonske ureditve. Hvala! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa! Preden pričnemo z 
razpravo, predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki naj bi na podlagi raz- 
prave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve predloga stališč. V skupino 
lelegatov predlagam naslednje delegate: Jožeta Sintiča, Roberta Černeta in Mari- 
jo Zupančič-Vičar. Se s predlogom strinjate? (Da.) Ugotavljam, da se strinjate. 
elijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Najprej bi sam povedal nekaj besed. 

Zdi se mi razumljivo, da je takšen zakon, kot ga je predložil Izvršni svet, 
precej nepopularen, boleč ukrep, zlasti za tiste, ki niso kršili sprejetih usme- 
ritev na področju strukture naložb in negospodarskih naložb, pa bodo sedaj za 
tekaj časa omejeni na tem področju. Kljub temu se mi zdi, da je bilo v dosedanjih 
razpravah v delovnih telesih precej nenačelnih razprav in premalo upoštevanja 
razlogov, zaradi katerih Izvršni svet predlaga takšen zakon. Izvršni svet je v 
Ikladu z našo ustavo in sistemsko zakonodajo odgovoren za stanje v okviru pravic 
In dolžnosti republike. Odgovoren je tudi za to, da opozarja na probleme odsto- 
janja v strukturi naložb, ki bi morale iti v sedanjih zaostrenih gospodarskih raz- 
lerah vse bolj v korist gospodarskih naložb. ' 

Izvršni svet je torej mogoče kritizirati, kadar prepozno in premalo odločno 
Bpozarja na takšna odstopanja, ki so v nasprotju s politiko, sprejeto v naši Skup- 
Ičini. S tega vidika je lahko kritika predloženega interventnega zakona upraviče- 
la, in sicer, da je nepopolen in da ne bo mogel biti dovolj učinkovit. Izvršnemu 
Ive tu bi tudi lahko očitali, da ne omogoči vedno delegatom dovolj časa za teme- 
ljito obravnavo predloženega zakona, čeprav je interventni, da je premalo uteme- 
ljil posamezne vidike in razloge za predložene rešitve. Ni pa mogoče sprejeti raz- 
brave, ki zanika potrebo po intervenciji v takšnih primerih. Ne mislim na inter- 
rencijo, ki bi nadomeščala samoupravno dejavnost, ampak bi omogočala predah kot 
priložnost za to, da se začne tudi na tem področju resneje upoštevati in izvaja- 
li dogovorjene usmeritve iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 
|preminjanje strukture naložb in omejevanje negospodarskih naložb je v interesu 
združenega dela v celoti, tako delavcev v gospodarskih kot delavcev v družbenih 
(lejavnostih. Ne le zaradi stroškov naložb, ampak tudi zaradi pritiska na dodatne 
ftrogke, ki nastajajo z delovanjem institucij, ki se naselijo v novih zgradbah, 
Tipak tudi zaradi velikih trenutnih težav v gospodarstvu in v družbenih dejavno- 
tih, ki so pogosto na meji normalnega delovanja. 

O enem od vzrokov za neverjetno trdovratno ohranjanje negospodarskih načrtov 
la vseh ravneh je na razgovoru po naši zadnji seji zelo prepričljivo govoril to- 
rariš Sergej Kraigher. Govoril je o vodilnih članih Zveze komunistov, ki podpira- 
o povsem konkretne naložbe in kljub sprejemanju drugačnih načelnih družbenih us- 
leritev dokazujejo upravičenost teh naložb in nujnost njihovega dokončanja brez 
'sakih prekinitev, zastojev itd. Najbrž mi ne boste zamerili, če v kratkem pov- 
amem ta del sicer obsežne razprave tovariša Kraigherja, ki je govoril o tem, da 
a razkorak med tistim, kar govorimo in tistim, kar v praksi delamo, izredno ve- 
ik. Obenem govorimo o tem, da mora biti čisti dohodek čim večji, čisto nič pa 
n.  naredimo za zmanjšanje naložb, ki so po občinah strahovito obsežne. Tovariš 
raigher je ocenil, da se poskuša na ta način izvleči oziroma, kot je rekel, 
izpraskati" iz dohodka organizacij združenega dela vse, kar je mogoče, in kon- 

fcni rezultat takšnih pretiranih investicijskih ambicij je tak, da delavec lahko 
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praktično odloča le še o svojem osebnem dohodku. Naložbe so še vedno v rokah od 
ielavcev odtujenih in proti delavcem usmerjenih družbenopolitičnih struktur ozi- 
roma poslovodnih organov, povezanih z organi v bankah in s političnimi dejavni- 
ki v občinah in v republiki. Tudi pri tem vprašanju se po mnenju tovariša Kra- 
igherja kaže odnos do vprašanja, ali hočemo v resnici v praksi spremeniti seda- 
»ji položaj delavca, ki ima še vedno mnoge značilnosti mezdnega delavca, in us- 
tvariti pogoje, da bo delavec dejansko lahko odločal o razširjeni reprodukciji. 

. je zdelo potrebno ponoviti zato, ker povezuje konkretne probleme 
iložb s sistemskim vprašanjem položaja delavca in njegove odgovorno- 

To se mi 
pretiranih na] 
Iti za razširjeno reprodukcijo. Res je to, kar navajajo nasprotniki takšnega 
»krepa, da bodo sredstva v pol leta, ko začetek nove gradnje ne bo dovoljen, iz- 
jubila vrednost. Res je tudi, da nenormalno velika inflacija spodbuja zadolževa- 
nje in vztrajanje pri čimhitrejši izvedbi vseh načrtovanih naložb. Toda upošte- 
vati moramo resnico, da tudi nove negospodarske naložbe prispevajo k inflaciji 
tn dodatnemu obremenjevanju gospodarstva in so izrecno v nasprotju s sprejetimi 
Ismeritvami republiške Skupščine. Menim, da je prav, da poudarimo v stališčih 
Družbenopolitičnega zbora pomen politične akcije, najprej zato, da se ne bi za- 
našali na to, da bo sam zakon zagotovil drugačno ravnanje. Zakon omogoča predah, 
r katerem moramo pripraviti drugačno politično akcijo. Drugi razlog pa je ta,^da 
Politični akcija pogojno spodbuja, namesto da bi omejevala negospodarske nalož- 
Pe. žal daje ta praksa prav tistim teoretikom, med katerimi so tudi takšni, ki 
lo nasprotniki naše ustavne ureditve, ki opozarjajo na prevlado politike nad e- 
conomijo, birokracije in tehnokracijo, teritorialne proizvodnje in potrošništva 
iad ustvarjalnim. 

O politični akciji smo na našem zboru govorili ob razpravi o samoprispevku. 
Bil sem med tistimi, ki so branili samoprispevek kot institucijo in nasprotovali 
ipreminjanju odločanja o uvedbi samoprispevka, opozarjali na pozitivne prispevke 
In ob tem poudarjali, da moramo ne s spreminjanjem odločanja, ampak s politično 
ismerjenostjo pri načrtovanju programa za samoprispevek preprečevati za današnji 
tas neprimerne naložbe. Žal lahko po določenem času ugotovimo, da tudi na tem 
Področju marsikje družbenopolitične organizacije niso pokazale prave zrelosti in 
Jovolj realizma v ocenjevanju možnosti gospodarstva. Kako bi sicer lahko tako po- 
lasi in neodločno potekala aktivnost za spreminjanje namembnosti sredstev, zbra- 
nih s samoprispevkom, ki so še vedno skoraj izključno usmerjeni v gradnjo novih 
Pbjektov, ne pa v gospodarsko infrastrukturo. 

Naslednjič se bomo zaradi premalo odgovornega obnašanja političnih struktur 
občinah in mestih težko ubranili načelnim napadom za samoprispevek z zaostrit- 

'ijo postopka za njegov sprejem. 

Ko poudarjam pomen politične akcije, ne mislim na to, da naj se izven zdru- 
enega dela odloča o naložbah. Ne gre za to, da bi posegali v pravice delavcev v 
idruzenem delu, treba pa je znotraj združenega dela prek članstva, prek osnovnih 
organizacij in vseh družbenopolitičnih organizacij usmerjati samoupravne aktivno- 
iti v skladu s sprejetimi dolgoročnimi usmeritvami zlasti usmeritvami dolgoročne- 
a programa gospodarske stabilizacije. Prav je, da predlagani zakon vežemo pred- 
sem na letno resolucijo in ga ocenimo kot ukrep, ki naj prispeva k čim manjšemu 
idstopanju od resolucije. Zato je načelno sprejemljiv predlog Izvršnega sveta, 
|a se uveljavljanje zakona omeji na leto 1984. 

Glede na to, kar sem govoril, se opredeljujem za omejevanje izjem, za kate- 
e ta interventni zakon ne bi veljal. Menim, da skoraj ni obveznosti, vključno z 
teddržavnimi obveznostmi in obveznostmi na področju ljudske obrambe, konkretno 
lislim na zaklonišča, kjer bi nekajmesečni predah lahko usodno škodoval zastav- 
.jenim programom. Zdi se mi tudi, da ni negospodarske naložbe, ki je v^sedanjih 
razmerah ne bi veljalo ponovno preveriti. Poleg tega se mi zdi, da bi širjenje 
,r.jem lahko dodatno spodbujalo k takemu razmišljanju v združenem delu, da so na- 
ožbe, ki so v interesu občinskih, mestnih in republiških političnih struktur, 
ahko izvzete, druge v gospodarstvu, ki so bolj nujne in po obsegu manjše, pa 
lodo s tem zakonom onemogočene. Sam tudi proti tisti izjemi, ki je bila omenjena 
la odboru našega Družbenopolitičnega zbora in je govorila o pomenu počitniških 
inogljivosti oziroma rekreacije. Druga dva zbora bosta seveda ocenila, katere 
Isjeme bosta sprejela. Takšno širjenje izjem, kot se predlaga v številnih novih 
anandmajih, bistveno zmanjšuje pomen zakona, ki je predložen. 

Bolj bi morali prisluhniti tistim, ki kritizirajo zakon kot nezadosten u- 
irep, da bi zagotovili preobrat na področju strukture naložb. Z vseh vidikov bi 
lorali pregledati tudi tiste naložbe, ki so se začele v letošnjem letu, ne glede 
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a to, kakšna bo usoda zakona. Zbor naj oceni, ali je potrebno sprejemati še 
akšne dodatne usmeritve, poleg tistih, ki smo jih že sprejeli na tem področju, 
'asprotujem tudi drugim možnostim, da se zakon izigra. Videti je namreč tako, da 
Imajo nosilci le nekoliko bolj nujnih naložb prav in zakon zanje ne velja. Iz- 
kušnje pri uveljavljanju podobnih interventnih zakonov, zlasti tistih s področja 
'arstva kmetijskih zemljišč nas učijo, da se vsak tak zakon lahko izigra in iz- 
jeme zlorabljajo. Vnaprej se opredeljujem proti ustanavljanju kakršnekoli komi- 
flje Izvršnega sveta ali koga drugega, ki bi v času veljavnosti zakona lahko 
Xiobrila negospodarske naložbe. 

[Skrajno ostro in z zaostritvijo politične odgovornosti bi veljalo reagirati 
udi na druge poskuse, da bi zaobšli zakon. Semkaj moramo uvrstiti hiter začetek 
jradenj pred uveljavitvijo  zakona in pred verifikacijo predvidenih naložb na 
področju stanovanjske gradnje, razdelitev zakona na več faz zato, da se doseže 
predvideni 80 odstotni delež sredstev s samoprispevkom in podobno. Menim, da mo- 
fa Izvršni svet dati natančne podatke o tem, katere so konkretne negospodarske 
»aložbe, ki so se začele v letošnjem letu in največ prispevajo k tako neugodni 
ttrukturi naložb, ne glede na to, kdo te naložbe podpira. Delegati so na sejah 
lelovnih teles te podatke upravičeno zahtevali in jih morajo dobiti. 

IV teh razpravah moramo imeti pred očmi tudi razmerje do drugih republik in 
vtonomnih pokrajin in temu je treba posvetiti eno točko v naših stališčih. Pre- 
pej razprave je bilo namenjeno problemu, da bomo pri nas omejevali naložbe, med- 
tem ko bodo v drugih delih države in tudi na manj razvitih območjih lahko nada- 
ljevali s staro, neustrezno prakso. Zato je prav, da opozorimo druge republike 
In avtonomni pokrajini, da je treba takoj odločno reagirati na neustrezno struk- 
turo naložb. 

Odnos do predloženega•zakona po mojem mnenju deloma otežujejo tudi nekateri 
naši sklepi iz preteklosti. Kdaj pa kdaj smo premalo analitično in poglobljeno 
Jcenili kot škodljivo administriranje podobno ukrepanje v federaciji, čeprav so 
tam razmere nekoliko drugačne zaradi razlik v razvitosti med republikami in av- 
tonomnimi pokrajinami in da smo včasih v isti koš metali vsako administrativno 
Eoseganje, ne glede na njegovo vsebino, ne glede na to, ali je spodbujalo ali za- 
iralo ali morda nadomeščalo samoupravno odločanje. 

Na koncu bi citiral še predlog sklepa 13. seje Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Jugoslavije, ki pravi, da ne moremo sprejeti, da bi pri izvajanju dol- 
Sorocnega programa poseganje države zamenjalo vlogo samoupravnega združenega de- 
a. Nato pa nadaljuje; "če v ničemer ne zmanjšuje vloge in odgovornosti državnih 
Organov, da v okviru svojih ustavnih pooblastil razvijajo dejavnosti in sprejema- 
lo sklepe za uresničevanje stabilizacijskega programa." Ker menim, da' ustreza 
:udi tem kriterijem, podpiram interventni zakon, ki ga predlaga Izvršni svet. 

Nekaj bi povedal še o enem od amandmajev, ki ga je danes predlagala ena od 
lovenskih občin in sta ga podpisala vodji dveh skupin delegatov in sicer za 
Ibor združenega dela in skupine delegatov za Zbor občin. Kljub številnim opozo- 
rilom v Socialistični zvezi in v naši Skupščini o slabostih v delovanju skupin 
Belegatov, ki se sestajajo skupaj, še vedno pćšiljajo v oba zbora identična be- 
kedila s skupnimi podpisi. To ne pomeni nič drugega kot vsiljevanje stališč ob- 
činskih struktur prek delegatov Zboru združenega dela. Ti delegati niso v Zboru 
združenega dela zato, da posredujejo mnenja izvršnega sveta svoje občinske skup- 
ščine, ampak so konferenca delegacij, ki naj izrazi usmeritve in stališča, ki 
nih sprejemajo v temeljnih delegacijah. V tem papirju na podlagi analize stanja 
jr lastni občini nalagajo delegatom v obeh zborih, da glasujejo proti hitremu po- 
stopku in proti predlogu zakona, če bi prišlo do glasovanja. To je zanimivo tudi 
t  vidika pojmovanja delegatskega sistema in aktivnosti v tem sistemu, zlasti pa 
p vidika, da se ne izhaja iz problemov in stanja v vsej Sloveniji, ampak samo v 
ini občini in se samo na podlagi teh podatkov poskuša obvezujoče zavezati dele- 
jate iz te občine, da glasujejo za vnaprej določeno stališče. To onemogoča uskla- 
jevanje stališč ob upoštevanju stanja v vsej Sloveniji oziroma mnenj in stališč 
Irugih skupin delegatov. Hvala. 

Podpredsednik  Dino  Pucer: Hvala! Kdo želi razpravljati? Tovariš 
fože Šušmelj , prosim! 
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Jože  Šušmelj: Omejil bi se na to, katere ukrepe je treba spre- 
sti f ko bo nehal veljati ta zakon. Pravimo, da bi v okviru sistemskega zakona 
•ahko urejali ta vprašanja. Tudi v srednjeročnem planu bi se lahko razumno opre- 
lelili do novih naložb v negospodarske objekte. Mislim, da moramo v praksi zače- 
ti izvajati sprejete dokumente, tako dolgoročni program gospodarske stabilizaci- 
e kot zakon o razSirjeni reprodukciji in minulem delu, kjer so zapisane te us- 
eritve. Če teh določil ni mogoče neposredno izvajati v praksi, pa je treba 
prejeti dopolnitve zakona. 

V separatu "Politika razvoja družbenih dejavnosti kot faktor ekonomske sta- 
diizacije" je zapisano in tudi ponovljeno v zaključnem delu programa ekonomske 
•tabilizacije, da moramo razširjeno reprodukcijo družbenih dejavnosti postaviti 
I funkcijo neposrednega osebnega izrekanja delavcev v temeljnih organizacijah 
Hruženega dela in investicijska sredstva zagotoviti iz čistega dohodka temeljne 
tganizacije združenega dela. Poudarjeno je neposredno izjavljanje in čisti doho- 
pk, šele potem so na vrsti samoupravni sporazumi med tistimi, ki opravljajo sto- 
Itve in uporabniki storitev, kjer je tudi treba izpolnjevati rešitve zakona o 
'azširjeni reprodukciji. To je neposreden odnos med investitorjem, med uporabni- 
bm in mdd tistimi, ki dajejo sredstva s samoupravnimi sporazumi brez posredni- 
Ov. To pomeni brez administracije v samoupravnih interesnih skupnostih oziroma 
ne" za združevanje anonimnih sredstev v njih in za delitev teh sredstev za na- 
ozhe . 

v zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu so naložbe v družbenih 
tejavnostih v načelu postavljene v enak položaj kot naložbe v delovnih organiza- 
lijah . To se pravi, da se sredstva združujejo iz čistega dohodka, da se mora ugo- 
tavljati družbena in ekonomska upravičenost vlaganj, opredeliti odgovornost stro- 
tovnih organov, ki predlagajo take naložbe, da se morajo delavci osebno izjav- 
ljati o izločanju sredstev' za naložbe, opredeljeni morajo biti pogoji in postop- 
ti za sklenitev samoupravnega sporazuma z delovno organizacijo družbenih dejav- 
losti , ki izvaja naložbo v smislu svobodne menjave dela, hkrati pa zakon tudi 
Iredvideva, ali se ta sredstva na kakšen način vračajo: ali se vračajo prek sto- 
titev, lahko pa delavci sprejmejo na referendumu sklep, da so to navračljiva 
Iredstva. 

Mislim, da prav v tem smislu zaostajamo v uresničevanju zakona o razširjeni 
leprodukciji in minulem delu. Tudi če so te naložbe opredeljene v srednjeročnih 
llanih in plani sprejeti, bi morali kasneje vsako naložbo' iz teh planov posebej 
Ibravnavati in sprejemati po postopku, ki ga opredeljuje ta zakon. To pomeni,da 
je morejo biti naložbe v teh družbenih dejavnostih vključene v prispevno stopnjo 
fbruto osebnih dohodkih, kar se sedaj dogaja v posameznih samoupravnih interes- 
ih skupnostih, temveč se moramo v svobodni menjavi dela med delovnimi organiza- 
ijami sporazumevati glede teh naložb. Mislim, da bi izvajanje investicijskih 
dlocitev po postopku, ki ga je opredelil zakon o razširjeni reprodukciji in mi- 
ulem delu, znatno omejilo krog naložb oziroma bi delavci z osebnim izjavljanjem 
prejeli samo tiste odločitve, ki so nujne in potrebne za zagotovitev družbenega 
tandarda zaposlenih. V tem smislu bi morala biti vsaka večja naložba sprejeta 
a referendumu delavcev v organizaciji, ki je zainteresirana za rešitev posanez- 
ega problema tudi na področju družbenih dejavnosti. 

Menim, da bi morali ob analizi uresničevanja zakona o svobodni menjavi de- 
a decembra analizirati tudi problematiko naložb v družbenih dejavnostih. Zakon 
skupnih osnovah svobodne menjave dela je bil sprejet 1979 leta in bi ga bilo 
reba dopolniti oziroma uskladiti z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem 
<ilu   in s stališči dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Zakon o raz- 
irjeni reprodukciji in minulem delu je bil sprejet kasneje in zato bi bilo po- 
rebno zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela uskladiti s tem zakonom in 
skati usmeritve za obnašanje v celotnem srednjeročnem obdobju. Mislim, da bi se 

i tem izognili raznim interventnim posegom, kot je zakonsko omejevanje takih na- 
ožb . 

Še vedno pa ostane- odprta opredelitev postopka za sprejem investicijskih 
idločitev v bankah, zavarovalnicah in državni upravi, ki so začeli velik del 
lalozb, ki jih imenujemo negospodarske. Tudi zanje bi morali sprejeti načeloma 
mak postopek, kot ga predvideva zakon o združenem delu, to se pravi, da bi mo- 
■11 o teh naložbah odločati tisti, ki so ta sredstva ustvarili oziroma združili 
bankah, ne pa zaposlene v bankah. Pred sprejemom srednjeročnega plana bi mora- 

i v skladu s temi opredelitvami sprejeti morebitne spremembe zakona, saj bi jih 
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ilo treba vgraditi v srednjeročne plane in iz njih izhajati pri sprejemanju 
rednjerocnih planov. Hvala! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa, tovariš Šušmelj! 
sli še kdo razpravljati? Prosim, tovarišica Marija Zupančič-Vičar! 

Marija  Zupančič-Vičar: Na drugi strani je navedeno: 
ob tem pa bi morali izhajati iz načela, da se morajo investicijske odločitve 
Udi za potrebe družbenih dejavnosti sprejemati z neposrednim osebnim izjavlja- 
jem delavcev ...". 

Pravkar smo poslušali utemeljitve, naj to ne velja samo za družbene dejav- 
5sti, ampak tudi za tiste dejavnosti, kjer se dohodek pridobiva iz svobodne 
mjave oziroma po drugih načelih. 

Predsednik  dr.  Ciril   Ribičič: Hvala lepa! Tovarišica Silva 
sreb ima besedo. 

Silva  Jereb: Kadar spremljamo uresničevanje dogovorjene politike, 
sremljamo v bistvu tudi uresničevanje stališč in usmeritev družbenopolitičnih 
cganizacij. Ker sem menila, da bo predsednik odredil odmor, ko bo skupina ugo- 
ovila, ali je na podlagi razprave treba zaostriti politično odgovornost, pred- 
Zagam, da to opredelimo kot posebno točko pred našo pobudo drugim republikam in 
bema pokrajinama. Govorim o odgovornosti ta  naložbe, ki so bile začete in izva- 
pne v nasprotju z določbami sistema in našimi samoupravnimi skupščinskimi in po- 
J-tičnimi usmeritvami. Hvala! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa! Predlagam, da se 
kupina takoj sestane in nam čimprej posreduje dopolnilne predloge tudi zato, 
ter je za Zbor združenega dela in Zbor občin pomembno, da imajo naša stališča, 
teden začnejo razpravljati o tem vprašanju. Prekinjam 5. točko dnevnega reda. 

. 
Prehajamo na  3.  točko  dnevnega  reda, to je na poročilo o 

esničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in 
va ocena možnosti razvoja v letu 1985. 

Poročilo je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Po- 
sčilo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose  našega zbora. Komisija 
^pravosodje. Komisija za narodnosti in skupina delegatov za spremljanje ures- 

jlčevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. Njihova poročila ste 
prejeli. 

Prejeli smo stališča Republiške konference SZDL Slovenije, stališča pred- 
jedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in ocene, ugotovitve in 
redloge Gospodarske zbornice Slovenije. Danes smo prejeli še predlog stališč, 
1 naj bi jih sprejel naš..zbor na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
enije, ugotovitve, stališča in sklepe, ki naj bi jih sprejela Zbor združenega 
ela in Zbor občin in stališča Jugobanke - Temeljne banke Ljubljana do predlogov 
krepov za odpravo deviznega neravnovesja. 

Ekspoze k poročilu, ki ga je podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
lovenije, smo poslušali na skupnem zasedanju. Predstavniki Izvršnega sveta pri 
ej točki dnevnega reda so tovariši Milivoj Samar, Peter Toš, Jakob Piskernik in 
gor Vandot. 

Preden pričnemo z razpravo, predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki 
aj bi na podlagi razprave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve predlo- 
a stališč. V skupino predlagam naslednje delegate: tovariša Jožeta Ulčarja, to- 
arišico Francko Herga in tovariša Jožeta Šušmelja. Se strinjate s tem predlo- 
om? (Da.) Ugotavljam, da se strinjate. 

Želijo morda besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) Ugotavljam, da 
e želijo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš Dino Pucer! 
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Dino Pucer: Tovarišice in tovariši! Poudariti moram, da je "majska 
analiza" po mojem mnenju skrbno pripravljena. Sestavljale! analize so podrobneje 
obdelali posamezna ekonomska področja, tako da je iz analize.razviden globalni 
položaj gospodarstva, ki v teh zaostrenih pogojih doživlja različne pretrese. Iz 
analize je tudi razvidno, da ni dovolj medsebojne povezanosti med makro odločit- 
vami, ki naj bi temeljile na tržnih zakonitostih, in mikroodločitvami. 

Tak razkorak povzroča vrsto negativnih ekonomskih pojavov, ki niso v skladu 
sprejetim programom gospodarske stabilizacije. Poleg tega pa ta razkorak pov- 

roča vrsto-administrativnih odločitev, ki v bistvu temeljijo na voluntaristični 
bsnovi in lahko bi rekli, da zanemarjajo položaj delavcev v združenem delu ali 
pa celo z njimi manipulirajo. Vse preveč je različnih političnih pritiskov in 
premalo je ekonomskih tržnih pritiskov. Zato so pogosto napačne odločitve, ki ne 
prispevajo k zboljšanju položaja delavcev in s tem tudi celotnega združenega de- 
la. 

Na področju združevanja dela in sredstev ugotavljamo precejšnje zapiranje 
pa različne plotove tozdov, delovnih organizacij, občin, regij in republike. Nor- 
malno je, da mora vsak nosilec gospodarske dejavnosti biti normalno odprt. Stop- 
nja odprtosti ali zaprtosti je odvisna zlasti od ekonomskih ukrepov. Vse premalo 
podpiramo združevanje dela in sredstev z ekonomskimi instrumenti. Preveč ostaja- 
pio na besednem voluntarizmu, ki danes povzroča precejšnje težave in onemogoča 
hitrejše in učinkovito združevanje dela in sredstev. Iz analize je razvidno, da 
produktivnost dela pada, povečuje se uravnilovka in s tem zaostaja tudi motiva- 
cija, kot eden izmed glavnih motorjev večje produktivnosti. Zaskrbljujoč je po- 
jav malodušja v združenem delu, indiferentnosti, do neke mere tudi nemoči, pre- 
vladuje filozofija "nedela". Cenjen je tisti, ki je podpovprečen. Vse to nas o- 
pozarja, da moramo spremeniti tok takega gibanja. Naš izhod mora biti v večji 
diferenciaciji med delom in nedelom. Ta diferenciacija mora kvalitetno izboljša- 
ti odnose do dela na vseh nivojih. Izboljšati moramo disciplino in organizacijo 
dela na vseh nivojih, ker samo z boljšo produktivnostjo in učinkovitejšo organi- 
zacijo dela lahko pričakujemo tudi boljše rezultate. 

Naša politika cen, čeprav smo se za tako politiko opredelili tudi v naši 
Skupščini, ustvarja v praksi mišljenja, da je mogoče s povečanjem cen prek skup- 
nosti zmanjševati tudi notranje pomanjkljivosti. Zdi se mi, da pri politiki cen 
premalo ali pa včasih sploh ne upoštevamo že znane trditve o tržnih zakonitostih, 
ki bi v nekaterih primerih lahko same urejevale razmerje med ponudbo in povpra- 
ševanjem in s tem tudi izravnavale cene. Sedanji način urejanja cen spodbuja 
stroškovno inflacijo, ker je urejanje cen pogosto neodvisno od povečanja ali zma- 
njšanja produktivnosti. 

Dokler imamo tako politiko cen, se bodo organizacije združenega dela usmer- 
ale v to, kako bi iztržile čimveč z višjimi cenami pri skupnosti in s tem tudi 
irenašale odgovornost na te skupnosti, namesto da bi se trudile za večjo produk- 
tivnost in s tem iskale notranje rezerve. Po drugi strani pa imajo velike, sko- 
raj nepremostljive težave tisti, ki dejansko s tako določeno ceno ne morejo za- 
ovoljiti svojih potreb niti po enostavni reprodukciji in nosijo posledice. V 
|ni od naših organizacij združenega dela - to je Delamaris Izola - se je povečala 
)roduktivnost v lanskem letu za 25 odstotkov, dohodkovno pa je v izgubi, njen po- 
ložaj se poslabšuje. Zdi se mi, da veliko rezerv v dvigovanju cen nimamo več, 
saj se raven osebne porabe znižuje. Zanimiv je podatek, da se v tej turistični se- 
zoni po podatkih naših organizacij združenega dela, ki imajo približno 3o odstot- 
kov turistične dejavnosti v Sloveniji, število tujih gostov povečuje v primerja- 
vi z lanskim letom, zmanjšuje pa se poraba. Število gostov se povečuje v prvih 
šestih mesecih in nadaljuje še 15 dni v juliju z indeksom 125, poraba pa je nad 
lo4 . 

To pomeni, da bomo morali v naši turistični ponudbi za prihodnje leto ponu- 
jati atraktivnejše programe, ki bodo temeljili na kvalitetnejši storitveni ponud- 
il, ker v dvigovanju cen nimamo veliko rezerv. Zdi se mi, da bomo morali v turiz- 
nu z uvedbo večje individualne iniciative - to posebej poudarjam - povečati pro- 
duktivnost dela, če hočemo iti v korak z zahodno turistično ponudbo in s podalj- 
šano turistično sezono ali z zaposlitvijo turističnih delavcev na drugih področ- 
jih dela v času izven sezone. Dejstvo je, da imamo na enoto turističnega proiz- 
roda pri nas približno enkrat več zaposlenih, kar naj bi pomenilo, da smo kvali- 
tetnejši v storitvah, vendar pa je rezultat prav nasproten. V analizi so močno 
poudarjena naša prizadevanja za izvoz. Mislim, da smo na tem področju naredili 
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precejšnje, bolj kvantitativne kot kvalitativne premike v spodbujanju izvoza. O 
tem je danes v uvodu govoril tudi predsednik Izvršnega sveta. Vendar lahko ugo- 
tovimo, da ni organizacije združenega dela, ki ne bi razmišljala o svoji visrne- 
tltvl na zunanji trg. Bolj zaskrbljujoče je hitro menjavanje predpisov na tem 
področju, kar povzroča precejšnjo zmedo in hkrati spreminjanje pogojev gospodar- 
jenja, kar ne omogoča varnosti in stabilnosti pri zunanjetrgovinskem poslovanju. 

Posebno zaskrbljujoče se mi zdi naše obnašanje do maloobmejnega prometa. Tu 
ptslim predvsem na gospodarski del tržaškega in goriškega sporazuma. Ne motijo 
N trenutne, omejitve, ki smo jih sprejeli; motijo me načini spreminjanja določe- 
he gospodarske aktivnosti, način razmišljanja, da je mogoče z omejitvami reševa- 
ti nekatere probleme. Vsebino gospodarskih obmejnih sporazumov poznamo, tudi nji- 
hov namen, saj o teh dveh obmejnih sporazumih razpravljamo vsako leto v Skupšči- 
ni. Vendar se mi zdi, da njihov namen v jugoslovanskem prostoru ni enotno dojet. 
Ce bi bil, potem ne bi teh sporazumov primerjali s kompenzacijskimi ali koopera- 
cij skimi posli. V jugoslovanskem prostoru moramo izbojevati bitko o namenu in ci- 
ljih teh sporazumov. O njih se je izreklo tudi Predsedstvo Centralnega komiteja 
fveze komunistov Jugoslavije. Nepojmljivo je za naše gospodarstvenike, da nismo 
bili v letošnjem letu sposobni precizirati uredbe o omejitvi kljub prizadevanju 
Gospodarske zbornice. To nam povzroča tudi precejšen suficit, ki ni obrestovan. 
Govori se - ne vem če je podatek točen - da imamo do 5o ali 60 milijard lir su- 
ficita pri obeh sporazumih. O tem, kaj pomeni suficit ob pomanjkanju deviz, ni 
potrebno izgubljati besed. 

Še o enem problemu, ki je v analizi pravilno opredeljen. Gre za položaj 
trgovine na drobno s prehrambenim blagom, ki se iz leta v leto poslabšuje in je 
trenutno v položaju, da ne bo mogla opraviti svoje vloge v družbeni reprodukci- 
Dl. Zaostrujejo se odnosi znotraj organizacij združenega dela teh dejavnosti. 
Osebni dohodki so dejansko- na dnu lestvice osebnih dohodkov, cene, ki nenehno 
tastejo, dvigujejo nivo nepokritih zalog in primanjkljaja obratnih sredstev ne 
bo mogoče ob taki stopnji inflacije nikoli nadomestiti, če se ne bo' dohodkovni 
položaj spremenil iziroma izboljšal. To omenjam predvsem zato, ker je oskrba 
prebivalstva izredno občutljiva zadeva. Če se pri nosilcih te oskrbe zatika, po- 
tem so vsa druga prizadevanja zaman, še posebno pa so zaman vsa prizadevanja v 
firugih delih družbene reprodukcije. Hvala lepa! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala, tovariš Pucer! Prosim, 
ovarišica Marija Zupančič-Vičarl 

Marija  Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši! Na ne- 
lavni seji Republiške konference Socialistične zveze, ki je razpravljala o tej 
Jroblematiki, je bilo poudarjeno, da je nujno pri ocenjevanju razmer v material- 
ni sferi upoštevati širši, dolgoročnejši vidik in oceniti, kaj nas vleče naprej 
In kje se stvarno uveljavljajo kvalitativne spremembe pri uresničevanju stabili- 
zacijske politike. Ugotoviti moramo, kam nas peljajo ukrepi ekonomske politike 
kot celote ter kakšne so tendence in predlogi v dograjevanju ekonomskega in po- 
litičnega sistema. Oceniti moramo tudi, ali je pri teh ukrepih izhodišče stvarni 
soložaj delovnih ljudi pri urejanju odnosov v družbeni reprodukciji, kakor tudi, 
;aksen je njihov socialno-ekonomski položaj. 

Izražena so bila mnenja, da bo treba v bodoče še bolj pretehtati upraviče- 
lost posameznih ukrepov ekonomske politike, jih Jcritično presoditi tako s stro- 
:ovnega kot družbenoekonomskega vidika, pa čeprav jih predlagatelji običajno u- 
temeljujejo kot nujne. Kot je potreben kritični odnos do nekaterih ukrepov eko- 
lomsko politike, je potreben tak odnos tudi  do uresničevanja gospodarskih na- 
rtov v tistih organizacijah združenega dela, kjer še vedno ni ustreznih priza- 
devanj za stabilizacijo. Majska analiza ter uvodna razprava nazorno kažeta, kak- 
ina so gospodarska gibanja in kaj lahko pričakujemo do konca letošnjega leta. 
Pojavljajo se sicer nekatera mnenja, da je  bila resolucija zastavljena preveč 
nmbiciozno in da ob tako vodeni ekonomski politiki ne bomo dosegli načrtovanih 
ciljev za letošnje leto. Iz nekaterih podatkov je tudi razvidno, da so procesi v 
naši družbi protislovni in nekateri trendi gospodarskih gibanj nasprotujoči. 
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slabše razmere in tudi slabši začetek, za naslednje leto. V ospredje prizadevanj 
moramo torej postaviti bitko za stabilizacijo. Odpirati moraroo kvalitativne 
procese, ki jih terja uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije. Zato morajo pristojni organi v analize gospodarskih gibanj vključevati tu- 
di prikaz učinkov delovanja posameznih ukrepov ekonomske politike ter pri obli- 
kovanju pogojev gospodarjenja upoštevati sklepa,  pa tudi druge dokumente dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Na tem področju zaostajamo, kar pa seveda pomembno vpliva tudi na vodenje 
olifcike v organizacijah združenega dela. Na drugi strani pa si tudi v organiza- 
ijah združenega dela še ne prizadevajo dovolj za dejansko uveljavljanje načela 
naslonitve na lastne sile, kot je optimalna izkoriščenost kapacitet in tehnolo- 
Bij , zniževanje stroškov, organizacija dela, upravljanje itd. Samo usklajena ak- 
tivnost na makro in mikro ravni lahko da kvalitetne premike. V naši praksi je še 
preveč prisotno ugotavljanje stanja z zahtevo, naj ekonomska politika pripravi 
pogoje gospodarjenja. To na primer sedaj terjamo za naslednje leto. Vendar mora 
te pogoje pripraviti gospodarstvo samo oziroma združeno delo, predvsem zaradi 
uresničevanja politike naslonitve na lastne sile. Prav tako mora tudi prek dele- 
gatskega sistema v političnem sistemu ustvarjalno oblikovati ekonomsko politiko, 
drugače se vsa odgovornost prenaša le na izvršilne organe. 

Res je treba od ekonomske politike terjati na podlagi jasno dogovorjenih si- 
stemskih sprememb te spremembe za leto 1985 oziroma za letošnje leto tiste, ki 
bodo zagotavljale uresničitev letošnjih resolucijskih ciljev in s tem kvalitativ- 
ne premike v gospodarstvu. Pri tem bi morali biti v ekonomsko politiko vgrajeni 
tudi mehanizmi, ki bi spodbujali dobro gospodarjenje, ki bi z delitveno politiko 
spodbujali kvalitetnejše in bolj ustvarjalno delo in doseganje večjega dohodka. 
Izogibati bi se morali predlogom, ki vidijo rešitve predvsem v centralizaciji 
tako v devizni politiki in- v denarno-kreditni, cenovni, delitveni in socialni po- 
litiki. Prav tako rešitev ne moremo iskati v vseh vrstah omejitev, v nenehnem 
bredlaganju novih ukrepov, ampak v ustvarjanju večjega dohodka in doseganju več- 
jih gospodarskih učinkov. 

Industrijska rast nam omogoča, da več izvažamo, da zadovoljujemo osebne, 
fikupne in splošne potrebe itd. Vendar pa zniževanje stopnje rasti industrijske 
jroizvodnje terja od sleherne organizacije združenega dela, da sprejme svoje na- 
Erte in ukrepe za ohranjanje oziroma rast proizvodnje. Motiv našega nadaljnjega 
razvoja bi moral biti realno večji družbeni proizvod, ne pa samo zniževanje vseh 
vrst oziroma oblik porabe ter nenehno zviševanje cen itd. Bistveno je, da s spre- 
nembami v kvaliteti gospodarjenja in z večjo produktivnostjo dela in ustreznejšo 
strukturo proizvodnje bolj razgibamo rast realnega dohodka, saj le tako lahko 
razrešimo materialna neskladja v družbeni' reprodukciji. Ob nizki rasti realnega 
dohodka s sekundarno delitvijo ni več mogoče zagotoviti zadostnega obsega akumu- 
lacije za pokrivanje izgub, pa tudi za pokrivanje dela negativnih tečajnih raz- 
lik, povečevati pokritja trajnih obratnih sredstev itd. Doseči moramo torej, da 
JO skupaj z rastjo proizvodnje ustrezno naraščal tudi družbeni proizvod. Danes 
pa z rastjo proizvodnje dosegamo le tretjino družbenega proizvoda. 

V letošnjem letu se še nadalje znižuje realni osebni dohodek, zato se neka- 
teri zaposleni delavci oziroma njihove družine pojavljajo kot socialni problemi. 
Hedtern pa vrsto rešitev iščemo v skupni porabi, kar seveda ni mogoče. Na tem po- 
dročju se ponovno odpira prostor administrativnim in omejevalnim rešitvam. Na 
področju skupne porabe smo sicer bistveno zožili obseg razpoložljivih sredstev, 
nismo pa še uspeli prestrukturirati družbenih dejavnosti in vzpostaviti ustreznih 
odnosov med temi dejavnostmi in gospodarstvom. 

Ce spregovorim tudi o enem od najtežjih elementov nestabilnosti, o inflaci- 
ji, bi opozorila na to, da smo že tedaj, ko je bila narejena letošnja cenovna 
projekcija, zatrjevali, da ni realna in naj ekonomska politika izdela drugo. Ven- 
lar takega mišljenja nismo dovolj odločno zagovarjali niti kot proizvajalci niti 
kot potrošniki, da bi lahko preusmerili naše ravnanje. V vsakdanjem življenju, 
ko skoraj 4o odstotkov osebnega dohodka predstavljajo izdatki za hrano, mislimo, 
đa bomo uspeli preživeti in zmanjšati socialne razlike s povečanjem osebnih do- 
hodkov. Te pa bomo povečali z zvišanjem cen, ker ne gospodarimo dovolj uspešno, 
đa bi ustvarili večji dohodek. 

Taka logika je prisotna. Prisotna je zato, ker izhajamo še vedno preveč iz 
predpostavke, da se bodo že nekje dobila sredstva za pokrivanje socialnih prob- 
Umov, za pokrivanje izgub itd. Tako je potem vodena tudi ekonomska politika in 
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motivacijski elementi za večji dohodek nekako izostanejo. Vemo pa, da virov za 
Pokrivanje vsega tega, kar smo imeli v preteklosti, ni. Edini vir je večji doho- 
dek nn podlagi kvalitetnejšega, uspešnejšega in bolj operativnega gospodarjenja. 
Prav zato je treba uveljaviti vse normativne predpostavke, da bo delavec gospo- 
daril z družbenimi sredstvi in v medsebojnih proizvodnih povezavah tudi določal 
in nadzoroval cene. Vprašanje pa je, koliko ta proces spodbujata oziroma zavira- 
ta sedanji način dela in sedanja politika. Potrebna je večja subjektivna akcija, 
predvsem pa je treba s samoupravnim sporazumom o dohodkovnih osnovah urejati tu- 
di cenovne odnose. Gre za medsebojno odgovornost organizacij združenega dela in 
določeno obnašanje na tržišču. Sestavni del teh prizadevanj pa je tudi skupno 
planiranje. 

. 
Breme ekonomskih odnosov s tujino, predvsem vzdrževanje zunanje likvidnosti 

pira vrsto materialnih, družbenoekonomskih neravnovesij . Ugotavljamo vrsto 
vzrokov, ki vplivajo zaviralno na večji obseg izvoza na konvertibilno področje, 
kot so na primer: problematika spodbujanja izvoza prek tečajne politike, izpla- 
čila izvoznih stimulacij in razpolagalna pravica do ustvarjenih deviz. Poudariti 
velja, da so bistveni vzroki za manjši konvertibilni izvoz v slabi kvaliteti in 
konkurenčnosti, v nizki produktivnosti ter v premajhni reprodukcijski povezano- 
sti na celotnem jugoslovanskem območju. Z vidika ohranjanja proizvodnje ob sta- 
jtem načinu vodenja ekonomske politike je razumljivo, da so se tako imenovani pos- 
li 1 : 1 povečali tako v Jugoslaviji kot v Sloveniji. Ne glede na razpravo o tem, 
kateirih je več in katerih je manj, je z vidika deviznega priliva kakršenkoli ob- 
peg poslov v razmerju 1 : 1 prevelik. Vendar pa ni mogoče pričakovati bistvenega 
Uspeha, če bi linearno omejili te posle, ampak bi morali njihov obseg vezati na 
uresničevanje devizne bilance in s tem obveznosti do tujine. Krepiti je treba 
pišje oblike mednarodnega sodelovanja in te posle razvijati predvsem z deželami 
^razvoju. Če bomo v Jugoslaviji spremenili strukturo poslov 1 : 1, potem je po- 
grebno vse te posle proučiti tudi z vidika nekaterih pozitivnih učinkov in prou- 
:iti tudi blagovno menjavo s klirinškim področjem. V skladu s tem se bo treba 
logovoriti tudi o strukturi uvoza, ne pa samo linearno zmanjševati obseg uvoza, 
listveno je, da odpiramo kvalitativne procese v materialnem razvoju in samouprav- 
ah družbenoekonomskih odnosih. 

Ob pomanjkanju sredstev se v ospredje vse bolj postavlja vprašanje odloči- 
:ev za večje naložbe. Subjektivna akcija, da je potrebno izhajati iz realnega 
lohodka in reprodukcijskih povezav, je privedla v drugo skrajnost, naj se za to 
pdloči širša družbena skupnost ali poenostavljeno politika. Takih odločitev ni 
pogoce tako prevzemati. Opredeljeni so kriteriji, da mora taka odločitev prine- 
Iti večjo proizvodnjo, večji realni dohodek in na osnovi kvalitetnejšega gospo- 
arjenja večji neto-devizni priliv, da mora naložba dati hitre učinke itd. Nujno 
« je, da se odločitve o naložbah prenesejo na tiste, ki bodo nosili odgovornost, 
ia tiste, ki združujejo sredstva in so poslovno povezani in ne na koga tretjega, 
;i nima niti dejanskega realnega vpogleda, niti nima možnosti vplivati na preu- 
nerjanje ustvarjene akumulacije za saniranje investicijskih odločitev v prime- 
[lhf kadar le-te ne prinašajo pričakovanih učinkov. 

Mislim, da moja razprava v celoti podpira pripravljena stališča Družbenopo- 
itičnega zbora. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Želi še kdo razpravljati? Bese- 
o ima tovarišica Marija Aljančič. Prosim! 

Marija  Aljančič: Tovarišice in tovariši delegati! Svojo raz- 
ravo povezujem s poročilom Odbora za družbenoekonomske odnose, ki je v poroči- 
o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 

n pri oceni možnosti razvoja v letu 1985 opozoril na odstopanja oziroma neures- 
ilčevanje tega, kar smo se v resoluciji za leto 1984 dogovorili. Izhajam tudi iz 
klepov Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV, ki je razpravljal o tej 
robl(£:matiki. Zavedam se, da je področje cen obravnavano v vseh poročilih, ven- 
ar je ta problematika tako občutljiva, da sem se odločila, da povem svoje misli. 

Področje cen nas vse potrošnike in tudi delovne organizacije ob takem nara- 
van j u močno prizadene, čeprav so nemalokrat tudi delovne organizacije same, ob 
m,   ko tožijo o povišanju, tudi povzročitelj teh cen in bi bile to še v večji 
feri, če bi bila popolnoma prosta pot odločanju o cenah. Zato ne smemo predvide- 
ati, da bomo z odločanjem o predlogih za zvišanje cen v delavskih svetih zavrli 
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'redloge za dvig cen in zviševanje, saj se tam vse zahteve utemel ju je jo s tem, da 
Bo nujne in upravičene. Zato v celoti podpiram stališča odbora in zbora, saj je 
nujno, da se ugotovi konkretna disciplinska in politična odgovornost za neures- 
»ičevanje politike, ki je bila v Skupščini dogovorjena z resolucijo ali drugimi 
jredpisi. Nemalokrat moram poslušati očitke, ki me kot delegata Družbenopoliti- 
nega zbora neprijetno zadenejo: nekaj sklepate v Skupščini, stvari pa potem 
jredo drugo pot. Zavzemam se za to, da se to ne bi dogajalo, kajti pri oblikova- 
nju sklepov Skupščine sodeluje prek delegacij veliko število občanov in institu- 
cij, če se možnosti, ki jih delegatski sistem daje, izkoristijo tako, da lahko 
rečemo in trdimo, da je stališče samoupravno dogovorjeno in so potem očitki o 
idministrativnem urejanju odvečni. Delegatski skupščinski sistem, povezan z iz- 
vršnim svetom in vsemi službami skupščin, bo pa še toliko bolj neupravičeno draž- 
ji, če tega, kar sklepamo, ne bomo dosledno izvrševali. 

V družbenopolitičnih organizacijah in drugod ugotavljamo, da so cene glavni 
generatorji inflacije in glavna zavora za izvajanje protiinflacijskega programa. 
Hkrat± se še poglabljajo nezaželjene in neupravičene socialne razlike v škodo ti- 
stih, ki že komaj "shajajo". Mnogo kritike je namenjeno tudi dejstvu, da so zvi- 
janje cen, tudi ko gre za nujna živila, kot so kruh, moka, olje, meso, vrtoglavo 
Hsoka, kot da do lo odstotkov ne znamo več računati. To potem povzroča različne 
Interventne ukrepe na socialnem področju. Pri tem me najbolj moti in nemalokrat 
iem razočarana, ko berem, da se kljub zvišanju v tej ali oni panogi položaj ne 
)o bistveno popravil. 

Menim, da je odločanje o cenah preveč .razdrobljeno na zvezo, republiko in 
)bčine. Ne vidim razloga, zakaj ne bi bile nekatere cene bolj enotno urejene na 
primer na ravni republike. Ni smiselno, da nekdo odloča o cenah moke, drugi o 
:enah kruha. Ravno tako -bi lahko v republiki enotno uredili cene za komunalne 
»toritve, stanarine in medmestni promet, saj se v dogovarjanju in odločanju tudi 
f občini išče čestokrat le najvišjo ceno. Skokovito naraščanje cen in monopolno 
dogovarjanje za nekatere proizvode gre že tako daleč, da začenja zavirati porabo 
1-n proizvodnjo. Pred časom je neki gostilničar pripovedoval, da so z dogovorom 
:ako dvignili cene, da se je poraba pijač vseh vrst in tudi vina zelo zmanjšala. 
Ikrati je ugotavljal, da bi lahko na primer vino prodajal znatno ceneje, kot ga 
sbvezuje dogovor. Na našo pripombo, da za nižje cene niso znane ovire, je pove- 
Jal, da se mora držati tega sporazuma. Vse, s katerimo smo se pogovarjali, pa je 
fačudilo dejstvo, da so ostale davščine pri tem nespremenjene oziroma niso bile 
'zrok za dvig cen, kar bi lahko bilo v primeru, ko gre za alkoholne pijače celo 
ipravičeno. Menim, da je tako monopolno dogovarjanje skrajno škodljivo za proiz- 
vodnjo, pridelavo in še posebej za potrošnike in tudi ni odraz odnosov na trgu. 

V obrazložitvah o nujnosti liberalizacije cen je bilo povedano, da je ta 
lujna tudi zato, da se odpravijo nekatera nesorazmerja v cenah. Sedaj berem, da 
le ta nesorazmerja ne odpravljajo in se ponekod še celo večajo, zato sprašujem, 
sa koliko bi Se morali povečati cene, da bi lahko ta nesorazmerja odpravili ozi- 
roma kje in kakšne so ovire, da se nesorazmerja ne odpravijo, čeprav so bili ob 
obravnavi sorodne zvezne teme za področje cen sprejeti ustrezni sklepi? Menin, 
3a je potrebno sklepe sprejeti na vseh ustreznih nivojih in zato posebej podpi- 
ram stališča, ki so pripravljena za naš zbor in nas zavezujejo, da moramo v r.a- 
laijnjem delovanju zadržati inflacijo v predvidenih in dogovorjenih okvirih ob 
'ečjem uresničevanju osebne in skupne odgovornosti. Na to je opozorilo predsed- 
stvo Republiškega odbora ZZD NOV Slovenije in tudi drugi razpravljale! danes. 

Odbor je v sklepih opozoril tudi na upadanje stanovanjske gradnje in poveče- 
vanje socialnih razlik na zelo občutljivem stanovanjskem področju. Pravočasna re- 
litev stanovanjskega vprašanja je posebno za mlade družine, ki niso sposobne sa- 
le poskrbeti za rešitev, zelo pomembna in se ne sme zavleči v čas, ko družina ni 
'eč mlada. To je pomembno za stabilnost družine in tudi za demografska gibanja. 
!ato se zavzemam, da se sprejmejo ukrepi za preseganje takega stanja v tem smi- 
llu, da stanovanjski dinar, ki je zbran, ne bo ostajal neizkoriščen in se bo ta- 
10 njegova vrednost manjšala, ampak da se morajo vsa ta sredstva, ki so za to na 
razpolago, tekoče uporabljati, da se stanovanjski fond poveča. 

Pri tem imajo zelo pomembno vlogo službe, ki odločajo o. stanovanjski grad- 
iji in bi moral biti tudi njihov dohodek v večji meri odvisen od tekočega reše- 
vanja zahtevkov, bodisi za družbeno ali zasebno gradnjo ali za adaptacije kakor 
tidi od tekočega izterjevanja obveznosti od občanov na tem področju. Razdroblje- 
nost sredstev, ko imamo vrsto majhnih organizacij, ki vsaka zase nima toliko 
sredstev, da bi lahko kaj naredila, je tudi kriva, da ne gradimo hitre je. ^Zato 
)i bilo potrebno z ustreznimi ukrepi pospešiti namensko in tekoče  koriščenje 
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•eh sredstev. Premalo učinkov daje v tej Skupščini že sprejet sklep, ki se mi 
;đi zelo pomemben, da se zaradi racionalnejše uporabe družbenega stanovanjskega 
onda bolj pospešujejo in omogočajo zamenjave, saj je tu še dovolj rezerv. Nima- 
'o službe, ki bi za to organizirano skrbela, tako da je to prepuščeno posamezni- 
kom, pa še ti na tej poti često naletijo na administrativne ovire. 

Zavedam se, da je bilo vse to, kar sem povedala, že večkrat v različnih ob- 
ikah zapisano in povedano, vendar menim, da je treba o problemih, dokler obsta- 
ajo in niso rešeni, govoriti. Mislim, da je v sklepih, ki so predloženi zboru, 
:a problematika ustrezno zajeta in jih podpiram. 

Predsednik dr..C iril Ribičič: Hvala lepa! Besedo želi tovariš 
rane Grešak. Prosim. 

Franc  Grešak: Predsedstvo Republiškega odbora Zveze združenj bor- 
ev t-70V Slovenije je na svoji seji obravnavalo gradivo, ki ga imamo danes na 
'nevnem redu seje našega zbora. Ob obravnavi teh gradiv je ocenjevalo predvsem 
flogo in naloge ter položaj Zveze združenj borcev, njene možnosti za prispevek v 
'ronti socialističnih sil pri uresničevanju programa gospodarske stabilizacije, 
lelegate Družbenopolitičnega zbora bi želel seznaniti s stališči, ki so bila 
iprejeta na tej seji predvsem zato, ker jih nismo prejeli tako, kot smo prejeli 
stališča drugih družbenopolitičnih organizacij. 

Zveza združenj borcev NOV Slovenije ocenjuje, da so poročila Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in Zveznega izvršnega sveta ter Zavoda SR Slovenije za 
Jruzbeno planiranje ustrezna podlaga za razumevanje problematike o družbenoeko- 
nomskem razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije ter da je na tej podlagi mogoče 
iblikovati kratkoročno in dolgoročnejšo aktivnost vseh organiziranih socialisti- 
čnih sil za uresničitev programa gospodarske stabilizacije in za opredeljevanje 
razvojnih možnosti. Kljab nekaterim boljšim proizvodnim in izvoznim rezultatom, 
lanjšemu trgovinskemu primanjkljaju ter boljši preskrbi še ne moremo biti zado- 
voljni, dokler  imamo visoko inflacijo, dokler cene nezadržno naraščajo, dokler 
imamo prenizko delovno storilnost  in dokler se zmanjšujejo realni osebni dohod- 
d  delavcev. Prav tako niso še sprejeti vsi predvideni ukrepi za zagotavljanje 
'ečjega deleža gospodarstva v ustvarjenem dohodku. 

V gospodarski politiki je treba pospeševati hitrejši razvoj v izvoz usmerje- 
lih panog in tistih, ki proizvajajo hrano, repromaterial, surovine in energijo. 
tlasti je treba skrbeti za oživljanje proizvodnje za večji izvoz, zmanjševanje 
Inflacije, krepiti gospodarske zakonitosti in samoupravno  urejanje odnosov v 
Iružbeni reprodukciji, povečevati delež dohodka, s katerim razpolaga gospodarstvo, 
ireprečevati poglabljanje socialnih razlik in varovati življenjski standard naj- 
iolj ogroženega dela prebivalstva. Predsedstvo Republiškega odbora Zveze združenj 
)orcev NOV Slovenije meni, da je v tem trenutku predvsem potrebno doseči kar naj- 
večjo idejno in politično ter akcijsko enotnost v osrednjem političnem vodstvu o 
iktivnosti organiziranih socialističnih sil za dosledno uresničevanje programa 
jospoclarske stabilizacije. To je potrebno zlasti zato, ker obstajajo razlike v 
jledanjih na uresničevanje programa gospodarske stabilizacije, tako političnih kot 
skonomskih. Če ne bomo dosegli enotnosti o ključnih vprašanjih našega razvoja, 
predvsem pri reševanju gospodarskih težav, se bodo še tako velika prizadevanja 
Izničila. Pri tem moramo upoštevati tako notranje kot zunanje ekonomske, politi- 
čne, monetarne dejavnike, ki vplivajo na naše razmere. Zveza borcev bo odločno 
terjala, da se dogovorjena gospodarska politika uresničuje v skladu z določili 
ustave in zakona o združenem delu ter samoupravnimi metodami in s čimmanjšim ad- 
ninis trativnim poseganjem v združeno delo. 

Zveza združenj borcev Slovenije se bo ob tem zavzemala tudi za odločno ter 
]5inkovito in sprotno ukrepanje proti kršiteljem dogovorjene politike ter za od- 
stranjevanje tistih, ki nasprotujejo in ne želijo uresničevati sprejetih usmeri- 
tev, kakor tudi za odstranitev nesposobnih kadrov, ki ovirajo hitrejši razvoj 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja in uresničevanja z ustavo do- 
ločene vloge delavca v združenem delu, da odloča o rezultatih svojega živega in 
rlnulega dela. 

Izhod iz težavnega gospodarskega položaja so samo večja, učinkovitejša in 
ivalitetnejša delovna storilnost, boljša organizacija dela, večja finančna in 
delovna disciplina, manjša odsotnost z dela, nagrajevanje po rezultatih dela, us- 
klajevanje splošno, skupne, osebne, investicijsko porabe z realnimi možnostmi. 



- 371 - 

arčevanje s surovinami, energijo, hran6 in z drugimi dobrinami, maksimalno ko- 
isčenje domačih surovin in znanja nasploh, učinkovitejše varovanje družbene 
astnine, organizacija večizmenskega dela in boljša izraba delovnega časa ter 
stvarrjanje pogojev za hitrejše zaposlovanje mladih ljudi. Vse to mora voditi do 
pSjega izvoza, zlasti na konvertibilna področja. To je edina pot za izboljšanje 
'asega položaja v primerjavi s tujino. 

Tako mora biti usmerjena tudi investicijska dejavnost. Predvsem s pomočjo 
nanosti in naših znanstvenih delavcev bi morali najti najustreznejše dolgoročne 
sšitve. Odločno bomo morali preprečevati čedalje večje administrativno poseganje 
n vplivanje izvršilnih in upravnih organov na pogoje gospodarjenja in dogovarja- 
je v združenem delu. Takšnih interventnih posegov bo toliko manj, kolikor bolj 
osledno bomo izpolnjevali načela dogovorjene politike in z ustavo in zakonom o 
druženem delu določeno vlogo delavca. Zato se bo Zveza združenj borcev NOV Slo- 
ni je v okviru organiziranih socialističnih sil zavzemala za dosledno in učinko- 
Ito uveljavljanje samoupravnih metod v sistemu odločanja in za vpliv delavca na 
azvojne odločitve. Predsedstvo Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV 
lovenije se je opredelilo tudi proti poskusom za ohranitev razmer, kakršne so, 
roti podružbljanju in črtanju dolgov in izgub, do katerih je prišlo na podlagi 
apačnih investicijskih vlaganj in tudi proti prenašanju takšnih obveznosti na 
Iršo družbeno skupnost ali na Narodno banko Jugoslavije. 

Tudi samoupravno planiranje mora v naši socialistični praksi dobiti pomem- 
ejso vlogo, je bilo poudarjeno na seji predsedstva, zlasti kar zadeva odgovor- 
bst za smotrno, kvalitetno in temeljito načrtovanje, upoštevajoč ekonomske za- 
onitosti kratkoročnega in dolgoročnega razvoja družbene skupnosti in posameznih 
odreči j dejavnosti. Prepričevati je treba prepogoste primere dvojnega ali več- 
ratnega organiziranja zmogljivosti v posameznih socialističnih republikah in 
"'tonomnih pokrajinah, kot-so na primer rafinerije, železarne, sladkorne tovarne 
td. Te so minimalno neekonomično izkoriščene in zato namesto dohodka ustvarijo 
^gube , dolgove in so v breme širši družbeni skupnosti. Nadalje je treba prepre- 
evati zapiranje gospodarstev v občinske, regijske, pokrajinske in republiške 
^vire in prispevati k ustvarjanju enotnega jugoslovanskega tržišča na samouprav- 
ih temeljih in ekonomskih zakonitostih. Omogoča naj racionalno in učinkovito 
iruzevanje dela in sredstev z organizacijami združenega dela vseh socialističnih 
spublik in avtonomnih pokrajin. 

Predsedstvo Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije meni, 
a je eno od najučinkovitejših sredstev za odpravljanje sedanjih težavnih gospo- 
arskih razmer in izboljševanje varnosti in političnega položaja v naši sociali- 

i.čni samoupravni skupnosti dosledno uresničevanje osebne in skupne odgovorno- 
ti, kot smo jo pojmovali in uresničevali med narodno-osvobodilno borbo, med ob- 
ovo porušene domovine in v prvih letih graditve nove socialistične samoupravne 
ružbe . Sedanji načini in metode uresničevanja osebne in skupne odgovornosti ved- 
0 in povsod niso v skladu z opredelitvami v ustavi, zakonih, družbenih dogovo- 
lh in samoupravnih sporazumih ter v dokumentih Zveze komunistov.. Zveza borcev 
e bo zavzemala za javno besedo o tem, kdo ne spoštuje dogovorjenega ali deluje 
nasprotju z načeli dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, z ustavni- 

1 določili, zakoni, družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. 

Za uspešno premostitev gospodarskih težav moramo doseči dosledno spoštova- 
ustave, zakonskih predpisov in samoupravnih aktov, ki jih sprejemajo delovni 

Judje in občani v fronti organiziranih socialističnih sil. Zveza združenj bor- 
ev MOV Slovenije se bo, upoštevajoč izkušnje iz narodnoosvobodilne borbe, še 
adalje odločno zavzemala za to, da se v dosedanjih zaostrenih gospodarskih raz- 
mah razrešijo del in nalog vsi tisti, ki nočejo, ne znajo ali ne morejo ures- 
Ijevati kratkoročnih in dolgoročnih planskih nalog in stabilizacijskih dolžno- 
ti, obveznosti in odgovornosti, za zaostritev politične in materialne odgovor- 
osti vseh nosilcev samoupravnih pravic in dolžnosti, družbenopolitičnih organi- 
Kij    in skupnosti, kakor tudi posameznikov pri uresničevanju sprejetih odločitev 
r?aniz,iranih socialističnih sil. 

V predsedstvu Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije smo 
cenili, da nenehna rast cen in obveznosti organizacij združenega dela, narašča- 
je izgub in dolgov, omejevanje izplačil osebnih dohodkov v delovnih organizaci- 
ah združenega dela z izgubami, počasnejša rast realnega dohodka, skokovita rast 
'/Ij^njskih stroškov in padanje življenjskega standarda porajajo čedalje več 
ocialnih stisk zlasti pri delavcih in borcih z najnižjimi prejemki, pri upoko- 
»ncih in socialnih podpirancih. Nastajajo tudi resne težave v nekaterih družbe- 



ih dejavnostih, kot so zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo in 
odobno. Zato se bomo v fronti socialističnih sil odločno zavzemali za organizi- 
ano pomoč socialno ogroženim ljudem in ob krčenju sredstev za skupno porabo, 
lasti za zdravstvo in šolstvo, tudi za iskanje možnosti za izboljšanje social- 
na položaja delavcev v teh in nekaterih drugih področjih družbenih dejavnosti. 

Opozarjamo, da s poslabšanjem gospodarskih razmer rastejo tudi nezakonito 
oslovanje, napadi na družbeno lastnino, špekulacije, kriminal, požari in druge 
'tode , proti katerim ni zadostnih hitrih in učinkovitih družbenih ukrepov. Tudi 
retirana potovanja v tujino, kar velja tudi za predstavnike zveznih organov in 
ružbenopolitičnih  organizacij, so oblika prekomerne porabe družbenih sredstev, 
i ni vedno v sorazmerju s koristmi in rezultati pri uvajanju novih in boljših 
"lovnih metod in z ustvarjalnim ihkoristkom znanja naših znanstvenikov, uveljav- 
ienih v svetu ali doma, za našo domačo prakso in za naš hitrejši napredek ter 
zhod iz gospodarskih težav. 

Zveza združenj borcev NOV Slovenije se bo upirala vsesplošni kritičnosti in 
ritizerstvu, ki se danes pojavljata v družbi. Podpirala pa bo konstruktivno in 
bjektivno kritiko, vgrajeno v delegatski sistem, ki bo spodbujala ustvarjalnost, 
apredek, delovne dogovore, delo in njegovo pošteno oceno ter podžigala delovni 
9gon v ljudeh. V fronti organiziranih socialističnih sil se bomo trudili za kre- 
itev in razvijanje splošne ustvarjalnosti, za idejno in politično akcijsko enot- 
ost, za osebno in skupno odgovornost-, za dosledno uresničevanje našega politi- 
*iega in samoupravnega sistema ter za uveljavljanje neuvrščene zunanje politike. 

Na koncu bi predlagal, da se dopolni tisti del uvoda Izvršnega sveta, v ka- 
erem so navedene družbenopolitične organizacije, ki so obravnavale to gradivo, 
Wnje naj se uvrsti tudi Zveza združenj borcev NOV Slovenije. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa, tovariš Grešak. Pi- 
čeno vaših stališč nismo prejeli, zato tudi niso bila razmnožena za delegate, 
rav je, da smo bili zdaj ustno obveščeni o njihovi vsebini. Kdo še želi razprav- 
jati? Prosim, tovarišica Nuša Kerševan. 

Nuša  Kerševan:V zvezi s predlogom stališč bi predlagala dve 
^polnitvi, in sicer bi bilo treba v 2. točki v prvi alinei, ki govori o nalogah 
Uroma ključnih področjih, ki jih je treba po obsežni sistemski ureditvi bolje 
rediti, besedilo "ekonomski odnosi s tujino, kjer je treba nujno zahtevati ukre- 

, spremeniti, saj ne gre za "zahtevanje" ukrepov, ampak za "sprejem" ukrepov, 
reba je sprejeti ukrepe, s katerimi bi bistveno spodbudili gospodarske subjekte 
3 dolgoročno usmeritev v izvoz. Zdi se mi, da bi bilo potrebno bolj konkretno 
apisati, kaj je predlagano reševanje v drugi alinei, kjer govorimo, da na pod- 
očju politike cen kasni izvajanje protiinflacijskega programa. Menim, da bi se 
ilo potrebno bolj jasno opredeliti do tega problema, ker ne gre samo za kasni- 
5v izvajanja protiinflacijskega programa na področju cen, temveč za kasnitev 
zvajanja protiinflacijskega programa v celoti. To velja tudi za področje davčne 
olitike, področje skupne in še posebej za področje splošne porabe zlasti za ti- 
tl njen del, kjer poraba ni limitirana v odnosu na ustvarjeni dohodek. Menim, 
a bi v tem smislu kazalo to alineo dopolniti. Res je, da ima neuresničevanje 
Totiinflacijskega programa na področju davčne politike in na področju splošne 
wabe posreden oziroma neposreden vpliv na rast cen. Zato bi to morali povezati 
problematiko rasti cen oziroma nujnostjo vztrajanja pri projekciji cen in ce- 
otni cenovni politiki. Hvala 1 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa! Tovariš Jože Sintič, 
irosim ! 

Jože  Sintič: Tovarišice in tovariši delegati! Ugotovitve in stali- 
la Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije k "majski analizi" in poročilu 
zvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ste prejeli v pismeni obliki, zato menim, 
B ni potrebno dobesedno obnavljati teh stališč. Kljub temu bi želel poudariti 
lekatera stališča, ki so v razpravah v naših organih in organizacijah prišla še 
osebej do izraza. 

Ko smo v sindikatih ocenjevali uresničevanje letošnje ekonomske in razvojne 
olitike, smo ugotovili, da v nekaterih delih te cilje uresničujemo, na primer 
lovečujemo proizvodnjo, da pa postavljenih resolucijskih nalog ne uresničujemo 



W treh, Štirih področjih, ki so za položaj združenega dela oziroma za delavce 
j združenem delu izredno pomembna. 

1. Produktivnost ne narašča tako, kot smo z resolucijo načrtovali. Srečuje- 
jo se že s pojemanjem dinamike rasti proizvodnje. Učinkovitost gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi se ne izboljšuje in se zato prepočasi krepi reprodukcijska 
sposobnost organizacij združenega dela. 

2. Padanje realne vrednosti osebnih dohodkov in življenjskega standarda 
lismo zaustavili tako, kot smo načrtovali. Načrtovali smo padec realnih osebnih 
dohodkov za 2 odstotka, medtem ko so realni osebni dohodki v času, ki ga obrav- 
navata analiza in poročilo, padli za 5 odstotkov. Ob tem ugotavljamo, da je si- 
stem vezave osebnih dohodkov na rast dohodka, doseženega na podlagi kvalitetnih 
dejavnikov gospodarjenja, v naši republiki pokazal dobre rezultate in to velja 
upoštevati tudi vnaprej. 

3. Delež skupne porabe v družbenem proizvodu še nadalje upada. Menimo, da 
pri skupni porabi ni več mogoč nikakršen padec, še zlasti, če upoštevamo, da 
smo pri tej porabi že skoraj za polovico pod ravnijo, za katero smo se opredeli- 
li v protiinflacijskem programu. 

4. Ne uresničujemo tudi z resolucijo dogovorjene protiinflacijske politike. 
Bitka proti inflaciji, za gospodarjenje na ekonomskih načelih se izredno zaostru- 
je in stopnjuje, s tem pa tudi seveda vprašanje življenjskega standarda, kupne 
"oči, osebnih dohodkov in podobno. To se odraža tudi v socialnih in političnih 
zmerah v organizacijah združenega dela in družbi ter v poslabševanju družbeno- 

ekonomskega položaja delavca in občana. 

Ofenzivne ekonomske politike za letošnje leto, ki smo ji tudi v sindikatih 
is.lL   in ji dajemo vso podporo na vseh področjih, ne uresničujemo dovolj uspešno. 
Stanje je še bolj zaskrbljujoče, če ocenjujemo uresničevanje dogovorjenih reso- 
lucij skih ciljev za obdobje šestih mesecev oziroma za mesec junij, ko rasti pro- 
izvodnja praktično ni, inflacija pa je še višja. Mislim, da to terja temeljitej- 
5o analizo vzrokov in sprejem ustreznih ukrepov ekonomske in poslovne politike 
■'organizacijah združenega dela ter širšo družbeno aktivnost, da se bodo doseže- 
ni pozitivni trendi v gospodarjenju nadaljevali in postali vodilni motiv in spod- 
buda za nadaljnji razvoj. Hkrati je potrebna tudi dodatna aktivnost, da prepreči- 
mo oziroma odpravimo negativne pojave. Taka je tudi opredelitev v predloženih 
stališčih našega zbora in jo podpiram. Podpiram tudi stališče, da je potrebno 
jveljaviti konkretno odgovornost subjektov za neuresničevanje dogovorjene poli- 
tike in prepočasno uveljavljanje dogovorjenih ukrepov. 

V sindikatih kljub sedanjim gibanjem ne predlagamo sprememb resolucije in 
letošnje ekonomske razvojne politike, temveč zahtevamo dosledno uresničevanje z 
resolucijo opredeljenih ciljev glede proizvodnje, uresničevanja protiinflacijske 
politike in doslednega spoštovanja sprejete projekcije cen, pridobivanja dohodka 
in glede razporejanja dohodka, delitev sredstev za osebne dohodke in rasti real- 
nih osebnih dohodkov. Predlagamo ustrezne dopolnitve letnega dogovora o družbe- 
nem usmerjanju razporejanja donodka, tako da bi se osebni dohodki delavcev v go- 
spodarstvu in družbenih dejavnostih bolj tekoče usklajevali v odvisnosti od do- 
seženih rezultatov . Prav tako predlagamo samoupravnim interesnim skupnostim 
ružbenih dejavnosti valorizacijo socialno varstvenih prejemkov. Na ta način bi 
leloma ublažili posledice visoke inflacije za življenjski standard in socialno 
''arnost. Seveda pa se zavedamo, da blažitev posledic inflacije ni rešitev. Reši- 
tev je v odpravljanju vzrokov inflacije, to pa je nadaljnje dinamično povečeva- 
nje proizvodnje in dohodka, povečevanje učinkovitosti gospodarjenja, hitrejše 
razbremenjevanje gospodarstva in zmanjševanje nekaterih odlivov iz dohodka. Re- 
šitev je v doslednem uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije oziroma protiinflacijskega programa. 

Kar zadeva ohranjanje realnega standarda in realnih osebnih dohodkov kot 
rodlage socialne in materialne varnosti, sindikati vztrajamo na sprejetem stali- 
šču, naj kolektivi, ki nadpovprečno uspešno gospodarijo, tudi nadpovprečno deli- 
jo. S tem ohranijo ali celo povečujejo realni standard in realne osebne dohodke. 
zagovarjamo aktivno politiko osebnih dohodkov, kar pomeni, da moramo z osebnimi 
lohodkl prenašati cenovne udare na življenjski standard, ne pa s kompenzacijami, 
regresi in podobno. Aktivna politika osebnih dohodkov mora po eni strani slediti 
proizvodnji in produktivnosti, po drugi strani pa tudi cenovnim gibanjem. Vztra- 



jamo na opredelitvi, da osebni dohodek ne more biti nekakšen ostanek dohodka, 
pred katerim imajo prednost vse druge obveznosti, ker tudi na ta način zmanjšu- 
jemo ekonomsko vlogo osebnega dohodka kot motiva za b61jše delo in gospodarjenje, 
cepitev akumulacijske sposobnosti gospodarstva je nujna, vendar ne na škodo o- 
sebnih dohodkov. Ocenjujemo, da je že prišel čas, ko moramo dati osebnim dohod- 
kom prednost pred novimi naložbami in drugimi oblikami porabe. 

Soglašamo pa, da se uresniči z resolucijo načrtovani 17-odstotni delež aku- 
mulacije v dohodku. Zaradi nekaterih negativnih gibanj so se zaostrili problemi 
Pri ohranjanju socialne in materialne varnosti delavcev in njihovih družin. Vča- 
sih je videti, kot da nekateri ne razumejo, da je socialna politika naločljivi 
del ekonomske politike, zato morda tudi iz tega izhaja nekoliko podcenjevalni 
odnos do nje. Za jasno opredelitev socialne politike je pomembna tudi jasna do- 
ločitev politike osebnih dohodkov, zlasti še novo ovrednotenje ekonomske in so- 
cialne vloge osebnega dohodka. Nadaljnjega razvoja in perspektive ni mogoče gra- 
diti na taki ekonomski in socialni politiki, ki bi imela za rezultat realni pa- 
dec osebnih dohodkov, če upoštevamo, da je osebni dohodek temelj socialne in ma- 
terialne varnosti delavcev. 

Kar zadeva usmeritve ekonomske in razvojne politike za 1985. leto, bi te 
"orale temeljiti na krepitvi samostojnosti in odgovornosti organizacij združene- 
ga dela za dvig kvalitete in učinkovitosti gospodarjenja, za povečanje dohodka, 
na nadaljnjem povečevanju proizvodnje in izvoza, na združevanju dela in sredstev 
ob uveljavljanju dohodkovnih odnosov, na utrjevanju finančnega stanja v združe- 
nem delu in nadaljnjem razbremenjevanju gospodarstva. 

Pri razporejanju dohodka za različne vrste porabe bi morali izhajati iz di- 
ferenciranega pristopa in razmerij. S tem naj bi zaustavili nadaljnje zaostaja- 
nje sredstev za skupne potrebe za rastjo dohodka, sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb pa naj bi naraščala počasneje oziroma zaostajala tudi za rastjo 
osebnih dohodkov. To velja predvsem za zvezni proračun. Zaustavili naj bi tudi 
nadaljnje padanje realnih osebnih dohodkov kot temelja socialne in materialne 
varnosti delavcev. 

Kar zadeva predložena stališča Družbenopolitičnega zbora manim, da jih lah- 
ko v tako obliki ali nekoliko dopolnjena podprem. Hvala! 

Predsednik dr. Ciril Ribičič: Hvala lepa! Ima Se:kdo pripombe 
k predlogu stališč? Prosim, tovariš Jože Šušmelj želi razpravljati. 

Jože  Šušmelj: Glede na konkretne pripombe tovarišice Kerševanove 
predlagam, da nadomestimo besedo "zahtevati" s "sprejeti" in za besedo "subjekte" 
dodamo besede "za dolgoročno usmeritev". To velja za prvo alineo. 

Za drugo alineo pa predlagam, da stavek "na pddročju politike cen izvajanja 
protiinflacijskega programa kasni" nadomestimo z naslednjim: "izvajanje protiin- 
flacijskega programa kasni, kar se kaže tudi na področju politike cen". 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Dobro. Ima še kdo kakšno pripom- 
bo? če nima nihče, predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlog stališč skupaj z dopolnitvami, ki jih 
je dal tovariš šušmelj, prosim, če dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo stališča z dopolnitvami soglasno sprejeli. 

Nadaljujemo z obravnavo  5.  točke  dnevnega  reda, to je 
sprejem stališč k predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za pridobitev določenih objektov v letih 1984 in 1985. 

Prosim tovariš Jože Sintič, če bi lahko poročal o stališčih skupine delega- 
tov. 
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Jože  Sintič: Opravičujem se, ker je skupina morala v zadnjem tre- 
nutku izvršiti še nekatere popravke, ker se zaradi prejšnje točke ni mogla se- 
stati . 

Skupina delegatov predlaga naslednjo dopolnitev stališč. Na prvi strani 
Predlagamo, da se za petnajsto vrsto pred besedilom "Družbenopolitični zbor opo- 
zarja" doda stavek, ki se glasi: "Družbenopolitični zbor ocenjuje, da je potreb- 
no ponovno preveriti v letošnjem letu že začete neproizvodne in negospodarske in- 
vesticije in zaostriti odgovornost vseh nosilcev investicijskega odločanja za od- 
stopanje od z resolucijo sprejetih usmeritev in uresničevanja že sprejetih sta- 
lišč Skupščine ter družbenopolitičnih organizacij. Zato Družbenopolitični zbor 
lalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi analizo teh investicij 
In o tem poroča Skupščini". 

Na drugi strani predlagamo spremembo drugega stavka tako, da se glasi: "Ob 
tem pa bi morali izhajati iz načela, da se morajo tudi odločitve o negospodarskih 
In neproizvodnih investicijah sprejemati z neposrednim osebnim izjavljanjem de- 
lavcev temeljnih organizacij združenega dela, ki za te namene združujejo sredstva 
siroma v odnosih svobodne menjave dela skupaj z delavci v neproizvodnih in^nego- 
spodarskih dejavnostih odločajo o razširjeni reprodukciji v teh dejavnostih". 

Ocenjujemo, da smo s tem zajeli pravzaprav celotno področje, na katerega 
naj bi se sankcija prepovedi neproizvodnih in negospodarskih naložb nanašala. 
Hvala - 

Predsednik dr. Ciril Ribičič: Kaj menite o teh predlogih? Pro- 
5im, tovariš Igor Vandot. 

Igor Vandot: Predlagano je, naj Izvršni svet pripravi do konca le- 
ta posebno analizo v letošnjem letu začetih naložb. Ali so s tem mišljene vse na- 
ložbe ali samo naložbe na področju neproizvodnih in negospodarskih dejavnosti? 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Mišljene so le neproizvodne in 
negospodarske naložbe, zato moramo to tako tudi napisati. Na prvi strani se to- 
rej stavek, s katerim nalagamo Izvršnemu svetu, naj pripravi poročilo, dopolni 
tako, da se dodajo besede "neproizvodnih in negospodarskih". Govorimo o konkret- 
i analizi, ne le o odstotkih. 

Če ni drugih predlogov, predlagam, da preidemo na odločanje. 

Kdor je za to, da bi tako dopolnjena stališča sprejeli, naj prosim dvigne 
oko!  (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
Hihce.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagana stališča z dopolnitvami. 

Zaključujem 5. točko dnevnega reda in predlagam polurni odmor. Prosim vse, 
[i imate pripombe k predlogu stališč za 3. točko dnevnega reda, da jih posredu- 
jte skupini delegatov. V skupino delegatov predlagam naslednje delegate: Alojza 
fikca , Igorja Krizmana in Cirila Zlobca. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 13.25 uri in se je nadaljevala ob 14.lo 
Iti. ) 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Prehajamo na  4.  točko 
Inevnega  reda, to je na predlog smernic za dolgoročni plan SR Slove- 
llje. 

Predlog smernic za dolgoročni plan SR Slovenije je predložil v obravnavo Iz- 
'ršni svet. Obravnavali • so ga Zakonodajno-pravna komisija. Odbor za družbenoeko- 
Mnske odnose našega zbora. Komisija za narodnosti. Komisija za informiranje in 
lupina delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega plana SR Slovenije. 

Prejeli smo tudi stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
•.ripombe in pobude Kulturne skupnosti Slovenije, pripombe in predloge Raziskoval- 
19 skupnosti Slovenije in stališča Izobraževalne skupnosti Slovenije. Danes smo 
prejeli še predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena 
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poslovnika Skupščine SR Slovenije, ugotovitve in stališča, ki naj bi jih spreje- 
la Zbor združenega dela in Zbor občin, amandmaje, ki jih je predložil Izvršni 
svet ter pripombe Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije k amandmajem Iz- 
'Tšnega sveta, stališča in predloge Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slo- 
'enl j G. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Predstavnik Izvršnega sve- 
ta je tovariš Milivoj Samar. 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki naj bi na podlagi razprave po 
potrebi predlagala dopolnitve predloga stališč. V skupino delegatov predlagam 
tovariše: Alojza Kikca, Igorja Krizmana in Cirila Zlobca. Se strinjate s tem 
predlogom? (Da.) 

Želijo besedo poročevalci delovnih teles? Besedo ima tovariš Ciril Zlobec, 
'' imenu Komisije za narodnosti. 

Ciril  Zlobec: Na kratko bom skušal obnoviti ugotovitve zadnje 
eje naše komisije. 

Komisija je razpravljala o vseh treh dokumentih: o predlogu smernic za dol- 
lorooni plan SR Slovenije, o analizi uresničevanja srednjeročnih razvojnih usme- 
ritev 1981-1985 v SR Sloveniji in razvoju v letu 1984 s prvimi ocenami potreb in 
možnosti razvoja v letu 1985, o razvojnih možnostih SR Slovenije v obdobju 
1986 —199o in o poročilu o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR 
Slovenije v letu 1984 in prvi oceni možnosti razvoja v letu 1985. 

Splošna ugotovitev je naslednja: dolgoletni člani komisije ugotavljajo, da 
postopoma izginjajo iz dokumentov načelne opredelitve glede obeh narodnosti in 
la se pri formulacijah pozablja na ustavno določitev, ki omenja madžarsko in ita- 
lijansko narodnost kot sestavni del skupnosti slovenske republike. Popolnoma ne- 
smiselno bi bilo, če bi se izgubljali v drobnih amandmajih in vnašali posebnosti 
obeh narodnosti ob posameznih členih ali sektorjih, ki obravnavajo različna vpra- 
šanja, ampak predlagamo Izvršnemu svetu, da v uvodnih členih v vseh dokumentih 
omeni tudi obe narodnosti zato, ker vsi trije elementi skupaj, slovenski narod 
in obe etični skupini, sestavljajo slovensko republiko. 

Poročilo komisije je nekoliko ostro, zato bi rad na dveh primerih iz smer- 
llc ilustriral, kako je bila mišljena kritika. 

Ha strani 7, VI. poglavje Smernic piše takole: "Sestavni del te strategije 
i tudi krepitev vseh oblik sodelovanja z obmejnimi območji sosednjih držav, kar 

io prispevalo h krepitvi gospodarskega položaja naših narodnih'-.skupnosti v so- 
^Jnj ih državah ter italijanske in madžarske narodnosti pri nas in s tem tudi 
trjevalo vse oblike sodelovanja SFR Jugoslavije s sosednjimi državami". Komisi- 
b meni, da je to besedilo dokaz, da se obe narodnosti obravnavata kot posebna 
'•^javnost in ne kot ustavna kategorija. Logično se nam bi zdelo, da bi bilo to 
cedilo obrnjeno, da se krepi narodnosti na obmejnih področjih, kar bo prispeva- 
.o tudi k večjemu sodelovanju z obmejnimi državami. V odnosu do narodnosti ni 
ravilno, da je treba gospodarske odnose krepiti zato, da bo kot stranski produkt 
tega zagotovljena normalna eksistenca narodnosti. 

Podobno je tudi na strani lo alinea: "zagotavljanje enotnega, policentrično 
rganiziranega slovenskega kulturnega prostora, tesno povezanega s kulturnim živ- 
jenjem zamejcev, izseljencev in zdomcev in s kulturnimi dejavnostmi narodnosti, 
i živijo v SR Sloveniji". Tukaj sta narodnosti izenačeni z zdomci, skratka s 
'itegorijami, ki niso del slovenske republike, kot sta italijanska in madžarska 
virodnost. Kot primer, da se to v praksi rešuje drugače, kot je zapisano, me 
prepričuje amandma, ki ga je dal Izvršni svet med sejo, ki ugotavlja utemeljenost 
'inanciranja objektov, ki so namenjeni kulturi in izobraževanju na narodnostno 
'ešanem območju, kar je ustavna obveznost. 

S tega stališča smo mnenja, da bi morali pri vseh dokumentih, ki kakorkoli 
'predel ju jejo nacijo in v tem primeru tudi obe narodnosti, kot del slovenske re- 
"iblike, v uvodnih členih opredeliti, da velja tudi za narodnosti isti postopek 
In princiki, kot veljajo za narod, razen v posebnih kategorijah, kot je povezo- 
Inje ~  matičnim narodom in podobno. Hvala lepa. 
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Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa, tovariš Zlobec. Kdo 
še želi razpravljati? Prosim, tovariš Fortuna. 

Lojze  Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
9ati ! V razpravi nimam namena širše pojasnjevati predloženih stališč Republiške- 
ia sveta Zveze sindikatov Slovenije k predlogu smernic za dolgoročni plan SR 
Slovenije niti utemeljevati predloženih pripomb k amandmajem, ki smo jih danes 
Prejeli. 

Poleg osnovnih razvojnih usmeritev menim, da bi morale smernice za dolgo- 
ročni plan SR Slovenije, izhajajoč iz dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije, bolj opredeliti družbenoekonomski in samoupravni položaj delavca, eko- 
nomsko in socialno funkcijo osebnih dohodkov ter nadaljnje razvijanje sistema 
socialističnega samoupravljanja. 

Za nadaljnji družbenoekonomski položaj delavca pri nas bo imelo nedvomno 
'Jdlocilen vpliv samoupravno urejanje celotne družbene reprodukcije, njeno usmer- 
janje v večanje gospodarske rasti ter pospeševanje gospodarskega razvoja. Vse 
to zahteva, da hkrati z urejanjem pogojev gospodarjenja in prestrukturiranjem 
gospodarstva nadalje razvijamo tudi produkcijske odnose. Zato mora biti družbe- 
noekonomski položaj delavca odvisen od kvalitete odločanja delavca o pogojih in 
rezultatih dela, k temu pa morajo prispevati tudi takšna merila za pridobivanje 
iohoclka in delitev sredstev za osebne dohodke, ki bodo upoštevala poleg neposred- 
nih rezultatov tekočega dela delavcev tudi učinke porabe proizvodnih sredstev in 
Jčinke gospodarjenja z minulim delom. 

če hočemo v prihodnje dosledno uresničevati sistem delitve dohodka po delu 
in rezultatih dela, moramo s planskimi dokumenti zagotoviti sočasno planiranje 
pridobivanja in razporejanja ter delitve dohodka za posamezne namene porabe. Za- 
to moramo, izhajajoč iz materialnih okvirov in usklajenih ciljev razvoja, vzpo- 
staviti razmerje v delitvi dohodka na porabo in akumulacijo v srednjeročnem pla- 
nu in letnih planih. Delitev sredstev za osebne dohodke mora temeljiti na razvi- 
tih mehanizmih, in to predvsem takšnih, ki bodo motivirali delavca na povečanje 
učinkovitosti individualnega in skupnega dela, hkrati pa zagotavljali socialno 
'arnost delavca. Vse zastavljene cilje bomo dosegli le s hitrejšim uresničevanjem 
In razvijanjem sistema socialističnega samoupravljanja kot celovitega družbenoeko- 
nomskega in političnega sistema odnosov, v katerem bo delavec kar najbolj svobo- 
den pri ustvarjanju, na podlagi družbene lastnine preoizvajalnih sredstev ter 
ikrati odgovoren za racionalno upravljanje ter razpolaganje s temi sredstvi. 

Dosledno uveljavljanje ustavne vloge združenega delavca v temeljni organi- 
zaciji združenega dela, kot osnovni celici našega ekonomskega in političnega si- 
stema, je izhodišče, cilj in pogoj za uspešno načrtovanje in doseganje ciljev v 
prihodnjih letih. To pa pomeni, da moramo graditi tak ekonomski sistem, ki bo 
prek svojega delovanja reproduciral samoupravne socialistične družbenoekonomske 
odnose, torej sistem, ki bo zagotavljal učinkovito gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi. 

Čeprav amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki smo jih danes 
prejeli, v precejšnji meri upoštevajo stališča Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije, pa vendarle menim, da bi bilo treba smernice ustrezno dopolniti. 
!ato smo v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije oblikovali nekatere pri- 
pombe in predloge, ki ste jih danes za sejo tudi prejeli. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim, tovariš Križman. 

Igor  Kri ž man: V Republiški konference SZDL Slovenije smo najšir- 
šo razpravo o planskih dokumentih usmerili na jesen, ob pripravi osnutka družbe- 
nega plana. Kljub temu smo v obdobju od aprila do julija obravnavali predlcg 
smernic za dolgoročni plan Slovenije z analizo razvojnih možnosti na Svetu za 
družbenoekonomska in politična vprašanja žensk. Svetu za vzgojo in izobraževanje, 
za znanost, kulturo, organizacijskem odboru za načrtovanje družine. Svetu za so- 
Cialno in zdravstveno politiko, za varstvo okolja, za družbenoekonomske odnose 
'kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi ter na Svetu za družbenoekonomske odnose in 
politiko. Vsi ti sveti so na podlagi razprav oblikovali stališča in pripombe k 
sbravnavanemu gradivu kot pomoč za dograditev smernic, še zlasti pa kot pripomoček 
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i opozorila za podrobnejšo razdelavo planskih ciljev in nalog v osnutku dolgo- 
ičnega plana SR Slovenije. 

Na osnovi vseh teh stališe svetov smo v zadnjem trenutku naredili tudi ne- 
"kšen povzetek stališe, ki je bil zaradi vrste posredovanj Skupščine tudi v zad- 
em trenutku poslan. Dogovorili smo se, da tega ne dajemo na klop, ampak da bom 
razpravi ta stališča povzel. Vsa stališča so bila tudi posredovana predlagate- 
u ±n ugotavljamo, da so bila v večjem delu ustrezno upoštevana v amandmajih. 

:av tako so bila prisotna stališča in pripombe naših svetov na odboru našega 
lora , ko je obravnaval smernice, ki so tudi vključene v predloženem osnutku sta- 
Išč Družbenopolitičnega zbora. Zato menim, da ni potrebno, da te stvari v raz- 
tavi ponavljam. Seveda pa bo treba vrsto pripomb in predlogov, ki so jih posa- 
izni.    sveti izpostavili s posameznih področij, še temeljito uveljavljati pa tudi 
•everiti v nadaljnji pripravi dokumentov v jeseni. Na osnovi naših razprav ob 
vštevanju amandmajev Izvršnega sveta ter stališč našega odbora predlagam, da 
•edložena stališča sprejmete. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Ali bi se lahko še opredelil v 
^enu odbora do novih predlogov, ki so prišli iz Zveze socialistične mladine Slo- 
žnije in do amandmajev, ki jih je navedel tovariš Fortuna? 

Igor  Križman: Pripombe gredo v tej smeri, da ima pretežni del 
zpostavljenih odprtih opozoril predvsem namen, da v nadaljnjem razdeljevanju na- 
3g in ciljev ob pripravi osnutka srednjeročnega plana opozarja na odprta vpra- 
anja. Zato smo ocenili in se poenotili, dd s predlaganimi dodatnimi amandmaji 
"ernice sprejmemo, o vseh opozorilih pa naj se temeljito razpravlja ob pripravi 
snutka plana. V tem smislu smo se že dogovorili z Izvršnim svetom za posebno 
bravnavo posameznih pripomb, tako s strani mladine kot tudi s strani ostalih, 
i bi jih do osnutka plana čimbolj uskladili. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Želi še kdo razprav- 
jati? Tovariš Samar, prosiml 

Milivoj  Samar: Tovarišice in tovariši! Glede na del razprave, 
lasti tovariša Zlobca, moram nekatere stvari pojasniti. 

Pri koncipiranju smernic za dolgoročni plan Slovenije smo se brez dvoma za- 
dali vprašanja tako naroda kot narodnosti, zato mislim, da je treba podčrtati, 
a smo v uvodnem delu smernice, kjer so dana temeljna izhodišča in opredelitve, 
asno povedali, da se bo slovenski narod skupaj z drugimi narodi in narodnostmi 
igoslavije gospodarsko, politično, znanstveno, kulturno in nacionalno potrjeval 
9t enakopraven subjekt v družbi narodov sveta. To je ena od začetnih opredeli- 
t7,   medtem ko gre pri ostalih dveh, ki so bile citirane, za vprašanja načina iz- 
ajanja določenih strategij razvoja in diferenciranja v razvijanju obmejnih ob- 
očij s tem, da je dejansko na istem mestu opredelitev do narodnih skupin v so- 
?dnih državah, za katere menimo, da morajo prispevati h krepitvi gospodarskega 
oložaja teh, na drugi strani pa izpostavljamo funkcijo italijanske in madžarske 
»njšine pri nas, pri tem, ko gre za utrjevanje oblik sodelovanja. Tako ne gre 
i  enačenje oziroma v nekem smislu za izključevanje ustrezne funkcije narodnosti. 

Ma strani lo v dveh alineah opredeljujemo vprašanje narodnosti; gre za po- 
labl janje in širitev menjave kulturnih dobrin, kar je gotovo poseben prispevek 
n za zagotavljanje enotnega policentrično organiziranega slovenskega kulturnega 
tostora. Gre za vprašanje izražanja v skrčeni alineiski obliki. Predlagam, da 
I opozorila posebej upoštevamo pri oblikovanju osnutka dolgoročnega plana. 

Glede dodatnih predlogov sindikata menim, da bi jih ustrezno upoštevali pri 
adaljnji pripravi osnutka dolgoročnega plana. Prav tako menimo, da bi^mnenja in 
;redloge, ki jih je posredovala Republiška konferenca Zveze socialistične mladi- 
'5, žal šele danes, dodelali in razdelali v osnutku dogovora. Dogovorili' smo se, 
la opravimo skupen razgovor še pri delovnem gradivu osnutka dolgoročnega plana v 
'esecu septembru in da si ob tej priložnosti pojasnimo tudi trditve, ki so v tem 
iradivu in za katere bi težko povzeli, da niso dovolj strokovno opredeljene. 

2al so pripombe in predlogi dani v trenutku, ko bi morali biti dejansko 
neoblikovani v amandmajski obliki. Šele tako bi lahko videli, kje so razlike v 
|9jmovanju in razumevanju določenih procesov in pojavov. Za tako razpravo je po- 
reben delovni sestanek, ki ga bomo imeli septembra. Hvala. 



- J79 - 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala. Glede narodnosti. Tova- 
f|8 Zlobec je seun poudaril, da je razlika med praktično pozornostjo, ki se pos- 
'eča obema narodnostima in med tem, kakšno je besedilo smernic, kar je motilo 
^misijo za narodnosti. 

Če sem prav razumel, se Izvršnemu svetu ne očita, da bi imel neustrezen od- 
os do narodnosti, ampak bolj to, da to ni ustrezno izraženo v besedilu smernic. 
ačetna formulacija, ki se nanaša na vse narodnosti in narode Jugoslavije, seve- 
ia ni tista, ki bi posebej poudarila ustavni položaj obeh narodnosti v SR Slove- 
nji. Tukaj razlike niso tako velike, da bi bilo smiselno nadaljevati kakšno po- 
!ebno razpravo. 

Prosim, tovariš Križman glede stališč. 

Igor  Križman: Med odmorom sem dobil še dve konkretni pripombi, 
sndar bi predlagal, da točko prekinemo in da se skupina sestane. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Predlagamo, da prekinemo 4. 
■očko dnevnega reda. 

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

Tovariš Miklavčič, prosim za dodaten odgovor na delegatsko vprašanje tovari- 
ša Ciglerja. 

Borut  Miklavčič: Tovariš predsednik! Glede na zelo obširno 
■Jzprčivo v Odboru za družbenoekonomske odnose predlagam, da ne berem odgovora v 
:2lot.i , ker so ga delegati dobili, ampak da razpravljamo o predlogu stališč, ki 
=0 bila pripravljena za Družbenopolitični zbor v zvezi z našim odgovorom in po- 
udo tovariša Ciglerja. 

Predsednik dr. C, iril Ribičič: Hvala. Sprašujem delegate, ali 
^ajo v zvezi z odgovorom oziroma v zvezi s predlogom stališč kakšne pripombe in 
:odatne sugestije? Prosim, tovariš Cigler. 

Želj'ko  Cigler: Tovariši in tovarišice delegati! Da ne bo nespo- 
azuma, rad bi pojasnil samo še nekaj, pri čemer se s stališči strinjam. 

V tem in v prejšnjem odgovoru je šlo predvsem za odgovore na točno postav- 
jene teze oziroma predloge, predvsem pri predlogu, naj se osnova za nadomestilo 
uredniškega dopusta izračuna po povprečju zadnjih treh mesecev, ko je bila upra- 
'iSenka zaposlena. Ta predlog bi rad dopolnil s tem, da se kot osnova za nadome- 
stilo osebnega dohodka za porodniški dopust upošteva osebni dohodek, ki ga je 
'■elavka dosegla v letu pred odhodom na porodniški dopust, povečan za rast nomi- 
ilnih čistih osebnih dohodkov vseh zaposlenih v SR Sloveniji. Zakaj to predla- 
p? Gre za žensko v visoki nosečnosti in ta, če dela za strojem, dosega manjše 
Hnke . Lahko je na primer plačana po normi, razporejena na slabše plačano delov- 
o mesto oziroma lahko podjetje prav v tistih treh mesecih dosega nižjo produk- 
Ivnost, manjši promet in so zato nižji osebni dohodki. Zato menim, da bi na ta 
ičin verjetno del delavk tudi oškodovali in predlagam varianto, ki je sprejem- 
jtvejša. 

Da ne bi prišlo do pomote pri usklajevanju oziroma valorizaciji po treh me- 
scih. Tam ni bilo mišljeno po treh mesecih, pa zopet šele po treh mesecih, am- 
ik   tako, kot je sedaj: po šestih mesecih, sedmi in osmi mesec. To se pravi, po 
teh mesecih, za četrti, peti, šesti, sedmi in osmi mesec. In še nekaj! Tukaj 
Iso omenjena sredstva. Povedal bi rad, da ne gre za angažiranje novih sredstev, 
sr skladno z rastjo osebnih dohodkov raste tudi dotok iz prispevnih stopenj, 
er je razmerje med maso bruto osebnih dohodkov in rastjo osebnih dohodkov rela- 
Ivno. Ta sredstva so torej že dotečena in ni treba združevati več sredstev, am- 
Uc le povečati program. Sredstva je treba le deblokirati, ni pa treba povečati 
rlspevne stopnje. 



- JOO - 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepal Menim tako, kot je 
r9kel tovariš Cigler. Pri konkretnih spremembah je treba upoštevati ideje ter 
'a podlagi teh razprav v pristojnih telesih sprejemati odločitve. 

Glede stališč s sekretarjem predlagava, da bi sprejemali sklep in ne stali- 
la in da bi napisali, da je sklep na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Uovenije. Ima kdo še kakšno pripombo? Besedo želi tovariš Miklavčič. 

Borut  Miklavčič: Tovariš predsednik! Po razpravi, ki smo jo 
'i imeli med odmorom v Odboru za družbenoekonomske odnose vašega zbora, smo ugo- 
tovili, da ni potrebe po ponovnem preverjanju opredeljenih stališč o resoluciji 
"> načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen obstanek in varnost, am- 
pak je bil naš predlog, da predvsem pogledamo njeno uresničevanje. Glede tega bi 
'e to besedilo izpustilo iz delegatskega odgovora. 

V zvezi s predlogom besedila sklepa bi rad obvestil Družbenopolitični zbor, 
Ja smo v tem času ponovno preverjali s Skupnostjo otroškega varstva in v našem 
'omiteju, kakšna je realnost uresničevanja sklepa, zato bi rad povedal naslednje. 

Prvo, tovariš Cigler pravi, da za to niso potrebna nova sredstva, ker se te- 
'oče zbirajo. To je delno res, res pa je tudi to, da smo z ukrepi ekonomske poli- 
tlke tako v federaciji kot z našo resolucijo obseg sredstev za družbeno dejavnost 
lominalno limitirali; tukaj pa gre za večja sredstva in zato nastaja problem. 

Drugo, v primeru, da je to sklep, bi prosil, da rečemo na Družbenopolitičnem 
Jboru morda še dve besedi o formulaciji, da.se določila uporabljajo že v letoš- 
ijem letu. Po zadnji konsultaciji bi težko zagotovili, da se to uporablja že v 
letošnjem letu iz dveh razlogov: prvič, zaradi spremembe sporazuma, ki mora biti 
prejet v vseh slovenskih občinah. Naša želja bi bila, da pri uresničevanju te 
laloge sodelujejo tudi družbenopolitične organizacije; drugič, ugotoviti je tre- 
a, kakšna je kvantifikacija, kakšna so razpoložljiva sredstva še posebej, če gre 
za letošnje leto. Tu je morda z naše strani manjši zadržek, koliko smo realno us- 
posobljeni ta postopek speljati v letošnjem letu. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa! Besedo želi tovariš 
-igler-. 

Željko  Cigler: Dogovorili smo se tako, da je zadeva nujna, kar 
imo tudi zap'isali in se opredelili, da je potrebna aktivna vloga družbenopoliti- 
-nih organizacij. Prav zaradi aktivne vloge naj bi letos to dosegli s skrajšanim, 
enofaznim postopkom pri spremembi tega samoupravnega sporazuma. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Vem, da se je odbor tako dogo- 
'oril, vendar ni običajno, da Družbenopolitični zbor predlaga Skupnosti otroške- 
a varstva, da naj po najkrajšem postopku spremeni svoj samoupravni sporazum. Že 
ako se spuščamo v zelo konkretne stvari, potem pa jim še dodatno postavljamo 
rok, v katerem morajo to izvršiti. Skupnost ima tudi svoj pritisk delegatske ba- 
'e in se bodo sklicevali na omejitve, ki niso njihova stvar, ampak so omejitve, 
'.i prihajajo od organov družbenopolitičnih skupnosti. Menim, da bi bilo dovolj, 
e predlagamo, da se po najkrajšem postopku spremeni samoupravni sporazum o po- 
alj sevanju porodniškega dopusta tako, da se bodo spremenjena določila uporablja- 
la po možnosti že v letošnjem letu. To pa je odvisno tudi od aktivnosti družbe- 
"opolitičnih organizacij. 

Zeljko Cigler: Ko so v Skupnosti socialnega varstva vodili kva- 
lificirane razprave, so bili večinskega mnenja, kot tudi danes na odboru, da je 
to zadeva, h kateri je treba takoj pristopiti in menim, da se sedaj s temi od- 
stopanji začenja zadevo časovno odlagati. Prejšnja formulacija je bila verjetno 
-bbra - 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Stvar ni sporna. To, da .Skupnost 
otroškega varstva takoj pristopi k nalogi, ni sporno, sporno je lahko le, da 
Iruzbenopolitični zbor nalaga nekaj oziroma določa celo rok in bodo lahko menili, 
ta jih Družbenopolitični zbor na podlagi sklepa sili v enofazni postopek, dele- 
jacije pa ne bodo imele dovolj časa za proučitev. Spomnite se, v kakšni situaci- 
ji smo, kadar nam Zvezni izvršni svet določa takšne roke. To je tisto, kar me 
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loti. Če pa je Skupnost pripravljena in prepričana, da je treba to narediti ta- 
to j , bodo to tudi naredili. 

Silva  Jereb: Verjetno bi bilo bolje, če bi rekli "v najkrajšem 
•asu" kot pa "v najkrajšem postopku". 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Imam načelne pomisleke zoper 
■akSen sklep, ker takrat, ko gre za večje materialne in sistemske stvari, skuša- 
jo preprečiti, da bi se Družbenopolitični zbor vmešaval v konkretne materialne 
'dlocitve, zlasti pa, da ne bi samoupravnim mehanizmom nalagal nekih obveznosti, 
H se lahko tolmačijo kot prevzemanje odgovornosti, ki so stvar združenega dela, 
ie pa forumov družbenopolitičnih organizacij, ki jih mi predstavljamo. To je 
roblem in ne moremo pri  eni točki zahtevati takšne konkretne formulacije. 

Predlagam, da rečemo, po možnosti že v letošnjem letu; naslednji stavek pa 
Se poudarja aktivnost družbenopolitičnih organizacij, če je aktivnost znotraj 
samoupravne delegatske strukture. ' 

Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo ro- 
'o.)    Je  kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo ta sklep soglasno sprejeli. 

Želi še kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje ali dati še kakšen 
^rug predlog oziroma pobudo? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Nadaljujemo s  4.  točko dnevnega  reda  in prosim tovariša 
'rizmana, da prebere predloge skupine za dopolnitev stališč v zvezi s smernicami. 

Igor  Križman: Skupina ne predlaga veliko. Ima tri dopolnitve sta- 
•Išč, in sicer: 

1. na drugi strani se v drugi alinei namesto besedice "enotam" napiše "vse- 
slnsko usklajen", ostalo besedilo ostane; 

2. v tretji alinei se prvi dve vrstici spremenita tako, da se glasita: "Pri- 
itaviti dolgoročni koncept zaposlovanja s ciljem odprave nezaposlenosti, ob upo- 
števanju nujnosti prestrukturiranja in razreševanja problemov v enotnem jugoslo- 
'anskern prostoru" itd.; 

3. na koncu 3. točke se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "še poseb- 
o pripombe glede ustavne opredelitve italijanske in madžarske narodnosti". 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Je potrebno še kaj dopolniti? 
iesedo želi tovarišica Jerebova. 

Silva Jereb: Nisem za to, da pod razno navedemo pripombe za itali- 
ansko in madžarsko narodnost, ampak da skušamo to sugestijo opredeliti v začetku 
asih stališč. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Predlagam, naj bo to dodatna 
'•linea v 2. točki v besedilu, kot ga je predlagal tovariš Križman. 

Alinea bi se glasila: "Posebno pozornost je treba posvetiti ustavnim opre- 
telltvarn italijanske in madžarske narodnosti". 

Se kakšna pripomba? Če ne, predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlog s spremembami, ki jih je predlagala 
lupina delegatov, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
toti? (Mihce.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo stališča soglasno sprejeli. 
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Prehajamo na  6.  točko  dnevnega  reda, to je na poročilo 
elegactje Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
'ugoslavije o poteku 34. in 35. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
"ugos lavi je. 

Poročilo delegacije o poteku 34. seje Zbora republik in porajin ste prejeli 
:dopisom z dne 18. junija 1984, danes pa ste prejeli še poročilo delegacije o 
>oteku 35. seje Zbora republik in pokrajin. Predstavnik delegacije je tovariš 
'oze Marolt, ki bo dal nekaj uvodnih pojasnil. 

Jože  Marolt: Tovarišice in tovariši delegati! Kot je že predsed- 
lk rekel, je bilo poročilo o 34. seji, ki je bila 28. junija 1984, pravočasno 
:redlozeno. Glede na to, da je bilo poročilo 35. seje z dne 19. julija 1984 za- 
'adi časovne stiske šele danes predloženo na klop, mi dovolite, da zelo na krat- 
to opozorim na tri stvari, ki so na tej seji prevladovale in ki so v poročilu 
".udi podrobneje razdelane. 

Zbor republik in pokrajin je na tej seji med drugim sprejel zakon o do- 
Jolnitvah zakona o opravljanju menjalniških poslov v prometu efektivnega tujega 
ienarja v Jugoslaviji. Zakon je bil sprejet v predloženem besedilu. Ker Zvezni 
Izvršni svet ni bil pripravljen upoštevati predlogov naše Skupščine, naj se plače- 
'anje z vsemi in ne le z bariranimi čeki šteje kot devizni priliv turističnih or- 
ganizacij združenega dela ter naj se omogoči retransfer vse dinarske gotovine na 
podlagi potrdila o menjavi, ne pa le transfer bencinskih bonov, je po opravljeni 
•azpravi obljubil, da bo to vprašanje posebej proučil in hkrati,da bo proučil 
'prašanje, naj se dinarski čeki Narodne banke Jugoslavije uporabljajo tudi za 
akup kakršnegakoli blaga, ne pa le za plačilo turističnih storitev. 

2. Zbor republik in pokrajin je v imenu Skupščine SFR Jugoslavije sprejel 
•udi družbeni dogovor o zagotovitvi regresa za umetna gnojila in zaščitna sred- 
stva rastlin v letu 1984 in 1985. O tem družbenem dogovoru bosta Zbor združenega 
iela in Zbor občin naše Skupščine sklepala danes. V odboru podpisnikov tega druž- 
benega dogovora, v katerem je sodeloval tudi pooblaščeni predstavnik Skupščine SR 
Slovenije, je na sestanku vodij delegacij bilo ugotovljeno, da je po več kot 4- 
sesečnem usklajevanju družbeni dogovor resnično nujno potrebno takoj sprejeti, 
saj bi kakršnokoli odlašanje njegovega sprejema bistveno otežilo priprave na je-- 
sens] 
iamr< 
no 2 
alo bi nesorazmerno na'stroške predelave hrane ter na uporabo umetnih gnojil. 
lede na tako stanje, in ker so bila v Odboru podpisnikov usklajena še odprta 
oporna vprašanja, kot je vprašanje, da je osnova za zbiranje sredstev za regres 
la leti 1984 in 1985 lahko tudi družbeni proizvod in ker Zbor republik in pokra- 
,in ob tem družbenem dogovru v imenu federacije ne sprejema nobenih materialnih 
-.bveznosti, je Zbor republik in pokrajin na podlagi večinskega glasovanja dele- 
gatov sprejel ta družbeni dogovor. Za njegov sprejem smo glasovali tudi vsi de- 
•egati iz Slovenije ter predlagamo, da tudi naša Skupščina glasuje za njegov 
prejem in k njemu pristopi kot eden od podpisnikov. 

3. Zbor republik in pokrajin je sprejel še zaključni račun Sklada federaci- 
;e za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin za leto 1983, poslušal ekspoze  Zveznega izvršnega sveta o s- 
•ernioah za srednjeročni plan ter informacijo Zveznega izvršnega sveta o razlogih, 
'.aradi katerih v roku ni mogel biti predložen osnutek dolgoročnega plana. Osnutek 
olgoročnega plana bo v razpravo predložen v začetku avgusta, o obeh aktih pa naj 
U se usklajevanje začelo v mesecu novembru. 

Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija Skupščine SR Slovenije v svojem s 
ismenem poročilu hkrati obvešča tudi o poteku razprave o majski analizi, o ukre- 
Jlh in aktivnostih za razvoj drobnega gospodarstva, o funkciji uresničevanja dol- 
oročncga programa gospodarske stabilizacije ter o poročilu Zveznega izvršnega 
ivota o izvajanju zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino v 
Mčetku leta 1984, s predlogom ukrepov in aktivnosti. V poročilu vam delegacija 
■-osreduje vsebino sklepov, ki so bili ob teh točkah dnevnega' reda sprejeti, ter 
ikrajjlano vsebino razprave o teh vprašanjih. Menim, da ni potrebe, da bi vas o 
•»m budi ustno seznanjal, saj boste lahko kasneje proučili poročilo. V tem delu 
•oročila je namen delegacije prevsem ta, da vas seznani tudi s stališči drugih 
ielegacij o posameznih vprašanjih. Glede sprejetih sklepov pa delegacija ocenjuje, 
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i  so v sklepe k majski analizi vgrajene vse bistvene ugotovitve, stališča in 
redlocji naše Skupščine ter v sklepe o drobnem gospodarstvu stališča, ki so prav 
iko bila sprejeta v mesecu maju v naši Skupščini. 

Glede sklepov o uresničevanju deviznega zakona ocenjujemo, da se kljub do- 
ičenemu napredku pri približevanju stališč še vedno odražajo tudi različni po- 
ledi in poudarki na delovanje deviznega sistema ter nakazujejo tudi potrebe po 
egovem nadaljnjem proučevanju in dograjevanju. Vprašanja uresničevanja deviz- 
«ga zakona bodo ponovno na dnevnem redu v jeseni in o teh vprašanjih bo delega- 
ja sproti obveščala Skupščino. 

Na podlagi obeh predloženih poročil in te kratke ustne obrazložitve zadnje- 
3 poročila predlagam, da potrdite delovanje naše delegacije na sejah Zbora re- 
iblik in pokrajin 28.6. in 19.7.1984. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. 
lo Seli razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo delegacije 
oipsclne SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o 
oteku 34. in 35. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zbor ugotavlja,da je delegacija ravnala v skladu z usmeritvami Skupščine SR 
lovenije. 

S tem sklepom bi verificirali to, kar je sicer nekoliko neobičajen primer, 
i Zbor republik in pokrajin o določeni zadevi, v tem primeru o družbenem dogo- 
oru o regresu za umetna gnojila, sklepa pred Skupščino. Ta dogovor ni v pristoj- 
sti našega zbora, ampak ostalih dveh zborov, ki imata to vprašanje danes na 
levnem redu. 

Ima kdo kakšne pripombe k takemu sklepu? (Ne.) Če ne, predlagam, da glasu- 
o. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim dvignerroko! (Vsi delegati dvignejo 
oko.)  Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na  7.  točko  dnevnega  reda, to je na predlog 
lloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu služb Skupščine 
'. Slovenije. 

Predlog odloka je predložilo v obravnavo predsedstvo Skupščine SR Slovenije, 
;ravnavali pa so ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora. Komisija za 
iformiranje in Zakonodajno-pravna komisija. 

Na podlagi 5. odstavka 289. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
:9dsecastvo Skupščine predložilo v obravnavo amandma k 2. členu predloga odloka 
predlogom, da se šteje za sestavni del predloga odloka, zato o njem ne bomo 
jsebej glasovali. 

Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta, ki se s predlogom odloka strinja. 

Predstavnica predsedstva Skupščine SR Slovenije je tovarišica Silva Jereb, 
odprlasednica Skupščine.  Želi morda besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavni- 
J Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovarišica Kristina Kobal, članica Iz- 
šne-ga sveta in republiška sekretarka za pravosodje? (Ne.) Želijo besedo poroče- 
ilci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da nihče in zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem predlog 
iloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu služb Skupščine 
'. Slovenije. 
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Kdor je za sprejem odloka, naj prosim dvigne roko I (Vsi delegati dvignejo 
■'oko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

Prehajamo na  8.  točko  dnevnega  reda, to je na predlog 
Periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
to IV. trimesečje 1984. 

Danes ste prejeli nov predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije za IV. trimesečje 1984 zaradi drugačne razporeditve zadev na po- 
sameznih sejah in zaradi tega, ker je predvidena seja že 26. septembra 1984, ki 
jo je potrebno sklicati zaradi obravnave zadev iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ in zaradi česar umikamo predlog periodičnega delovne- 
3a nacrta, ki she ga dobili z dne 21. junija 1984. 

Prejeli ste tudi predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, 
naj Družbenopolitični zbor na eni od prihodnjih sej obravnava gradivo "Nekatera 
aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih 
kupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji" in zavzame sta- 
lišča do vprašanj, ki so obdelana v tem gradivu. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavali Odbor za družbenopoli- 
•ični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija, 
'omislja za informiranje in Komisija za narodnosti. 

Krajši uvod bo podal tovariš Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
'enijo in koordinator za periodični delovni načrt. Prosim! 

Jože  Šušmelj:Na kratko bi skušal predstaviti vsaj nekatere toč- 
<9 dnevnega reda, ki so predvidene in vključene v periodični delovni načrt do 
'■onca leta. 

Osrednje vprašanje v zadnjih 4 mesecih letošnjega leta so plansko dokumenti, 
■ako bomo po današnjem sprejemu smernic za pripravo dolgoročnega plana Slovenije 
Se 26 . septembra sprejemali smernice za pripravo srednjeročnega družbenega plana 
t  ustrezno analizo, v oktobru in decembru pa naj bi v Skupščini obravnavali tudi 
nutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije in Slovenije. Obravnava teh 

'lanskih dokumentov pa bo tudi v prihodnjem letu zavzemala osrednje mesto v delu 
'kupščine in njenih organov. 

Drugo področje našega dela v jeseni je obravnava analiz, ki pomenijo hkrati 
■udi uresničevanje 11. seje Centralnega komiteja ZK Slovenije, ki je bila name- 
ijena obravnavi aktualnih idejno-političnih vprašanj uveljavljanja političnega 
iistema socialističnega samoupravljanja. Tu so bili sprejeti sklepi, ki zahteva- 
o temeljito oceno sprejetih ukrepov, ki naj bi izboljšali funkcioniranje politi- 
inega sistema, poglobili delegatsko odločanje ter odpravili neracionalnosti v 
•unkc ioniranju sistema. V ta okvir sodi obravnava analize uresničevanja svobodne 
"enjave dela samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, njihove or- 
ganiziranosti ter druga odprta vprašanja in slabosti na tem področju. 

Na podlagi razprave bo Skupščina sprejela usmeritve za odpravljanje pomanj- 
kljivosti, pa tudi predlagala spremembe v smislu odpravljanja slabosti, vendar 
'.ako, da se bo bolj uveljavil ustavni položaj delavcev in njihov vpliv na odloča- 
■je v teh skupnostih. Analiho bomo predvidoma obravnavali decembra. 

Predvidena je obravnava analize republiških predpisov z vidika možnosti po- 
enostavitve posameznih administrativnih opravil. Ugotovitve bodo osnova za more- 
bitno spremembo predpisov v smislu zmanjšanja strokovnih, administrativnih in 
"rugih opravil. V povezavi s to analizo je v programu dela Skupščine tudi gradivo 
-uresničevanju družbene preobrazbe uprave, katerega obravnava in zaključki naj 
-i prispevali k večji učinkovitosti in racionalnosti dela uprave. 

Po predlogu naj bi obravnavali tudi spremembe poslovnika Skupščine v smislu 
spravljanja neracionalnosti v delovanju delegatskega sistema in delovanju Skup- 
čine , kar pripravlja posebna komisija. 
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Tretje področje dela v Skupščini v periodičnem načrtu so sprejem novih za- 
'■onov in spremembe sedanjih zakonov. Na zakonodajnem področju bomo v Skupščini 
nadaljevali z obravnavanjem in sprejeli nekatere zakone oziroma jih spreminjali 
5li dopolnjevali. Zlasti se mi zdi pomembno, da opozorim na naslednje zakone: 
sprejeli naj bi zakon o gozdovih, ki je že dolgo časa v skupščinski obravnavi, 
nadaljevali bomo razpravo v zvezi z osnutkom zakona o javnem obveščanju, obrav- 
navali in sprejemali predlog zakona o gradnji objektov in obravnavali osnutek 
zakona o SDK. 

V programu so predvidene spremembe in dopolnitve nekaterih drugih zakonov, 
tako o vojaških invalidih, civilnih invalidih vojne, sanitarni inšpekciji, javnem 
pravobranilstvu in družbenem pravobanilcu samoupravljanja. V jesenskem roku je 
predviden tudi sprejem sprememb in dopolnitev zakonov s kmetijskega področja: o 
snetijskih zemljiščih, združevanju kmetov, dedovanju kmetijskih zemljišč in za- 
sebnih kmetijskih gospodinjstev ter predlog za izdajo zakona o preživninskem var- 
stvu kmetov. Pobudo za spremembo teh kmetijskih zakonov so sprožile tudi razpra- 
'e v Skupščini. 

Ma koncu kot vsako leto bi dajali stališča za Zbor republik in pokrajin gle- 
•e zvezne resolucije in sprejeli tudi republiško resolucijo. V program dela 
Jkupšoine smo vključili tudi pobudo, ki je bila dana Družbenopolitičnemu zboru 
M predlog Republiške konference Zveze socialistične mladine, naj bi obravnavali 
'•Ictualno informacijo o stanju in odprtih vprašanjih na področju računalniške pi- 
menosti v SR Sloveniji. 

Tovariš predsednik je že omenil, da smo dobili pobudo Zakonodajno-pravne 
'omisije, s katero predlaga, naj bi na eni od prihodnjih sej zbora obravnavali 
"ekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopo- 
•itičnih skupnosti kot obliko uresničevanja skupnih interesov v federaciji. Gle- 
ie na razpored dela predlagam, da bi to obravnavali na seji 26. septembra, če pa 

■e prezgodaj, pa 24. oktobra. Odločitev bi prepustili predsedniku zbora. 

Za današnjo sejo ste dobili amandmaje oziroma predlog sprememb, ki jih je 
redlagal Izvršni svet. Vse te spremembe in pripombe lahko sprejmemo in z njimi 

■opčinimo periodični delovni načrt. 

Danes ste tudi slišali, da bi podrobno poročilo o nesreči v Divači in o sta- 
iju varnosti v železniškem prometu obravnavali na seji 24. oktobra, kar bo tudi 
'Ujučeno v periodični načrt. Hvala lepa. 

Predsednik dr.  Ciril  Ribičič: Problematiko dogovora bi obrav- 
ivalL   na seji 24. oktobra, da bi jo lahko temeljito proučili še na ustreznih de- 
ovnili telesih, tudi na komisiji za proučevanje in razvijanje metod in načinov 
er pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije. Delegacija naše 
'.upšcine v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije v vrsti vprašanj 
bolj striktno in ožje tolmači ustavna pooblastila, zaradi česar prihaja v 

ooru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije do dodatnih težav. Potrebna 
dobra priprava za obravnavo v Družbenopolitičnem zboru. 

So še kakšne druge pobude, razen teh, ki jih je omenil tovariš Šušmelj? Pro- 
Im, tovariš Križman. 

Igor  Križman: Imam dve pripombi oziroma vprašanji, ki sta bili 
zpostavljeni tudi v stališčih našega Odbora za družbenoekonomske odnose. Glede 
bravnave pomembnih gradiv smo se opredelili, da se o zveznih in republiških do- 
Jmentih, ki obravnavajo podobno problematiko, vodi sočasna razprava tako na te- 
?nu kot tudi v delovnih td.esih in zborih Skupščine. 

Kot vidim po periodičnem načrtu, tega na zborih ne bo mogoče zagotoviti, za- 
o pa bo treba v proceduri in pripravi teh dokumentov zagotoviti vsaj to, da bo- 
0 ob obravnavi dokumentov na terenu imeli oboje na razpolago. Vsako leto se nam 
ojavlja ta problem, vsako leto se nam pojavlja tudi stiska s časom. Imamo na 
rimer osnutek slovenske resolucije, zvezne pa ne. Videli smo, da je nemogoče 
T-liti razpravo o slovenskem osnutku resolucije, če ni zveznega. Zato smo lansko 
?to odlašali z razpravo, tako da smo jo  v veliki časovni stiski izpeljali, pri 
■ pa je še drug problem, da nimamo podlag za delovna telesa in da v zadnjem hi- 
i prihajamo s stališči, ki jih posredujemo na klop. Zato je treba toliko prej 
iyotoviti gradiva. 



Drugo, kar je bil tudi predlog odbora, pa je, da smo opozorili na že spre- 
eti sklep Skupščine, da se ji čim prej predloži v obravnavo problematika druž- 
benoekonomskega in materialnega položaja družbenih dejavnosti, najkasneje pa 
entcmbra meseca. Ta predlog je bil v Skupščini sprejet že spomladi. Odbor je 
predlagal, da se v predlog periodičnega načrta vključi to problematiko kot poseb- 
no toCko, in to vsaj ob obravnavi osnutka resolucije za leto 1985. 

Menimo namreč, da če bo to v sklopu točke, ki je predvidena za sejo zbora 
12. decembra o vprašanju svobodne menjave, premalo podrobno in prepozno obdela- 
lo, da bi lahko služilo kot sestavni del opredeljevanja pogojev za vodenje poli- 
■ike o družbenoekonomskem položaju delavcev v družbenih dejavnostih za leto 1985. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Prosim, tovarišica 
Jerebova. 

Silva  Jereb: Znano vam je, kako so se nam stvari zapletale glede 
motnih nazivov za doktorje medicine in stomatologije. Na pobudo našega zbora 
■mo pisali pismo Skupščini SR Srbije. Odgovora še nismo dobili, toda zna se dogo- 
Uti , da bomo v relativno kratkem času dobili predlog dogovora med republiškimi 
In pokrajinskimi skupščinami. Če ga bomo dobili, bi bilo koristno, da ga uvrsti- 
lo na septembrsko sejo. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. So še kakšni predlo- 
jl? Tovariš Šušmelj, so ti predlogi sprejemljivi? 

Jože  šušmelj: Izvršni svet je predlagal, da bi problematiko druž- 
benoekonomskega položaja delavcev v družbenih dejavnostih obravnavali hkrati z 
iresnlčevanjem svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih družbe- 
lih dejavnosti, lahko pa 12. decembra obravnavamo problematiko družbenoekonomske- 
ia položaja delavcev v družbenih dejavnostih kot posebno točko. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Prosim, tovariš Križman. 

Igor  Križman: Po mojem mnenju je do sklepa v Skupščini in do pO- 
3ude prišlo po vrsti sestankov, ocen in ugotovitev o izredno slabem materialnem 
Položaju delavcev zlasti v vzgojnoizobraževalnih ustanovah in v drugih dejanostih, 
^jer imajo izrazito nizke dohodke. Ker se je položaj v zvezi s tem zaostroval, 
;e na tej osnovi prišlo tudi do sklepa, da je treba pripraviti analizo in oceno 
"/Oložaja ter usmeritve za vnaprej. Zato se bojim dveh stvari. Če se bo obravnava- 
lo decembra v okviru uresničevanja zakona o svobodni menjavi dela, se bomo pogo- 
arjali samo o osebnih dohodkih ali pa obratno, da ne bodo prisotni delegatski 
:dnosi in uveljavljanje vseh drugih stvari, kar je smisel za opredelitev strokov- 
ih podlag za elemente politike za prihodnje leto. Menim, da je takrat prepozno, 
!ato je treba problematiko obravnavati skladno z oblikovanjem osnutka resolucije 
'.a leto 1985. Ta problem se bolj povezuje z resolucijo 1985 kot pa z uresničeva- 
ijem zakona o svobodni menjavi dela. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Pripombe bomo še proučili skupaj 
;predsedniki zborov in predsedniki delovnih teles. Predlog tovariša Krizmana bi 
sprejeli. 

Predlagam naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor sprejema predlog periodičnega delovnega načrta za IV. 
trimesečje 1984 skupaj z dopolnitvami. Skupina delegatov iz tretjega odstavka 
!4l. člena, to so predsedniki zborov in predsedniki delovnih teles zborov, naj na 
Tilarji predlogov in pripomb pripravi prečiščeno besedilo periodičnega delovnega 
uSrba za IV. trimesečje 1984, ki naj se objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slove- 
ije. 

■)?.eli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Predlagam, da glasujemo. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
oko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam,   da   smo  ta  sklep  soglasno  sprejeli. 

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

1. Predlog odloka o razrešitvi  namestnika predsednika Republiškega komite- 
ja za borce in vojaške invalide. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
■nenovanja in administrativne zadeve. Po tem predlogu naj bi se s 15. avgustom 
58 4 tovariš Anton Plut razrešil dolžnosti namestnika predsednika Republiškega 
omiteja za borce in vojaške invalide. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu odloka? (Ne.) Ugotavljam, da ne in 
redlagam, da o vseh odlokih glasujemo skupaj. Se strinjate? (Da.) 

2. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Pre- 
ernovega sklada. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
ivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu se v Upravni 
dhor    Prešernovega sklada imenujejo za predsednika tovarišica Silva Jereb, za 
lane pa Danilo Benedičič, Andrej Blatnik, Marjan Brezovar, Alenka Dernač-Bunta, 
'rance Forstnerič, Boris Lupužič, Branko Madžarevič, Klar Meško, Vladimir Pavšič, 
lavko Pezdir, Primož Ramovš, Silvij Šinkovec, Andrej Ujčič in Aleš Vodopivec. 

želi kdo razpravljati o predlogu tega odloka? (Ne.) Ugotavljam, da ne. 

3. Predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slovenije v Svet 
ilužbe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
ivne zadeve. Po tem predlogu se v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji ponovno imenujejo Bernard Krivec, Marko Loze j in Milko Okorn. 

Komisija za volitve in imenovanja nas še opozarja na napako, ki je nastala pri 
ekaterih podatkih pri tovarišu Milku Okornu, in sicer so pravilni podatki nas- 
ecinji: tovariš Okorn je inženir elektrotehnike, projektant v Iskri-Železniki in 
elegat Zbora občin. Prišlo je samo do spremembe njegovega delovnega mesta, kot 
t rekli po starem. 

želi kdo razpravljati o tem predlogu odloka? (Nihče.) Ugotavljam, da ne. 

4 . Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Loterijskega sveta Lote- 
Ije Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
Ivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu se razreši 
ma Crnkovič dolžnosti člana Loterijskega sveta Loterije Slovenije in imenuje 
tro Vesel za člana tega sveta. 

Želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Ugotavljam, da ne. 

5. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru.. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
ivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu se za sodnika 
Išje'ja sodiča v Kopru izvoli Branko Masleša, sodnik Temeljnega sodišča v Kopru. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (No.) Ugotavljam, da ne. 

6. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve/ 
Mnovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po 
m  predlogu se dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Celju s 1. septembrom razre- 
i Doris Debič. 
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Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. 

7. Predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
sienovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po 
em predlogu se Božo Janhuba zaradi odhoda na drugo dolžnost s 15.8.198 4 razre- 
1 dčiznosti namestnika javnega tožilca SR Slovenije. 

Želi o•tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. 

3. Predlog odloka o razrešitvi namestnika družbenega pravobranilca samou- 
ravljanja SR Slovenije. 

Predložila ga je Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
iministrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Po tem predlogu se 
tja švab zaradi upokojitve razreši dolžnosti namestnika družbenega pravobranil- 

i  seunoupravljanja SR Slovenije. 

Želi o tem fredlogu odloka kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. 

Predlagam, da glasujemo o vseh osmih odlokih skupaj. Se strinjate, da sku- 
Ij odločamo? (Da.) 

Kdor je za to, da sprejmemo vse predloge odlokov, naj prosim dvigne rokol 
Ist   delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da  smo te odloke soglasno sprejeli. 

Dnevni red smo sklenili, problemi pa lahko nastopijo pri interventnem zako- 
. Oba zbora sta pri dnevnem redu odločala tudi o hitrem postopku in ga spreje- 

I z večino glasov. Ali bo zakon sprejet ali ne, ne vemo, predsednika ostalih 
'eh zborov - predvsem predsednik Zbora združenega dela meni, da bi bilo dobro, 
b bi naš zbor še ostal v Skupščini zaradi usklajevanja. Osebno ocenjujem, da je 
lede na glasovanje pri dnevnem redu malo možnosti, da bi bil zakon sprejet in 
I bi zato bilo potrebno usklajevanje na današnji seji. Medtem pa so v Zboru 
iruzenega dela šele pri 2. ali 3. točki, ta zakon pa imajo na dnevnem redu pri 
. ali 6. točki. Razprav pri prvih točkah pa je bistveno več, kot so bile prej 
ajavl jene. 

Ce torej ostala dva zbora zakona danes ne bi sprejela, potem je odložen in 
I postavlja vprašanje, ali ponovno skličemo zbor ali pa bi se septembra dogovo- 
lli glede teh vprašanj? 

Vinko  Hafner: Menim, da je stvar toliko zahtevna, da je bolje, 
pooakamo. 

Igor Vandot: Rad bi poudaril, da smo v razpravah v izvršnem svetu 
li, da če se zakon spre; 

Ima učinka, zato bi predlag; 
mili, da če se zakon sprejme po dvofaznem postopku ali odloži, potem seveda 

:o bi predlagal, da bi se ta odločitev danes dokončno opredelile 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Hvala lepa. Če ostala dva zbora 
ikona   ne sprejmeta, imamo možnost usklajevanja, kjer vztrajamo na svojih stali- 
Hh , druga dva zbora pa svoja stališča še enkrat preverita. Vendar ni potrebno, 
i  zato ostajamo tukaj, ker gre za začetek prve faze usklajevanja. Ostala dva 
lora sta se namreč že opredelila za skrajšani postopek, zato bi težko pravno ar- 
imen tirali, da zakon sprejemamo v dveh fazah in da ne moremo septembra odločiti, 
i velja od takrat, ko je pobuda prišla v Skupščino, ne pa od trenutka, ko je 
'reje ta. Menim, da je v skladu s pravnimi opredelitvami in možnostmi, da velja 
osamezna določba tudi za nazaj. V takem primeru je, ko želimo delegatom'zagoto- 
iti ustrezne pogoje za odločanje, zelo umestna veljavnost posameznih določb za 
azaj , ker prepreči tiste investicije, ki jih želijo v bistvu na hitro začeti sa- 
o zato, da se izognejo veljavnosti tega zakona. To še posebej velja za tiste,ki 
i začete v vmesnem času do sprejema zakona. Vendar je vprašanje odlaganja na je- 
en manj v razpravi, ker je bil postopek že sprejet v ostalih dveh zborih, gre 
olj za vprašanje, ali bo zakon sprejet ali ne, brez kasnejšega usklajevanja. 
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Predlagam odmor. Ob 17. uri se ponovno sestanemo. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 15.35 uri in se je nadaljevala ob 17.o5 
■ 

Predsednik  dr.  Ciril  RibiSič: Predlagam, da se dogovorimo, 
kot da bi bili v situaciji, da zakon v enem ali pa v obeh zborih ni sprejet, za 
prvo fazo usklajevanja. 

Nobenega dvoma ni, da se Zbor združenega dela še naprej z velikimi koraki 
približuje funkciji Zbora občin, zato bodo pobude, ki jih dajejo drugod, da je 
reba Zbor združenega dela drugače oblikovati, vedno bolj dobivale na teži. V SR 
hrvatski imajo to že urejeno in predlagajo to tudi ostalim. 

V vseh analizah pišemo, da bo Zbor združenega dela delal kot konferenca de- 
legacij v občini, ne pod vplivom občinskih struktur, danes pa se vsi sklicujejo 
ta obe skupini delegatov, vsi imajo istovrstne sklepe, vsi berejo enake usmerit- 
re in povsod utemeljujejo to s problemi v svoji občini. Kaj bo to pomenilo za 
lospodarsko področje, za prosvetno-kulturno področje in drugo področje, kaj pome- 
il to z vidika cele Slovenije, se nihče ne vpraša. Bili pa so nekateri argumenti 
lavedeni tudi zelo spretno, čeprav zelo enostransko, da se ločuje gospodarstvo 
xl negospodarstva, da varuštvo nad združenim delom ni več potrebno, da je mogoče 
te ntvari urejati v okviru veljavnih predpisov in celo to, da je že prišlo do 
streznitve glede investicij, da je nestrokovno primerjati sedanje obdobje z ob- 
iobjem v preteklem letu. Eden od predlogov-je celo bil, da je treba to vprašanje 
i Jugoslaviji enotno urediti, vrniti se na tisti intervencijski zakon glede kate- 
rega smo imeli pomisleke, da ni realno, da bi urejal ta problem za vso Jugosla- 
vijo ne glede na razlike. Drugi pa seveda spet navajajo, da bomo ob tem še naprej 
Lačevali za nerazvite, ki bodo nadaljevali z negospodarskimi investicijami. 

Glede na razpravo je precej možnosti, da zakon v enem in v drugem zboru ne 
to  sprejet. V prvi fazi lahko Družbenopolitični zbor vztraja pri svojih stališčin 
In druga dva zbora zakon ponovno obravnavata. Če bosta zbora vztrajala na odklo- 
ilnem stališču, potem je, kar se tiče današnjega dne, stvar končana. Toliko da- 

■sč lahko pride usklajevanje danes. Če pa bo v tem trenutku na tej osnovi Izvrš- 
il svet zakon umaknil ali vprašanje zaostril, je stvar njegove presoje in tudi 
-resoje, ali je treba nadaljevati to razpravo septembra ali pa je treba sklicati 
zredne seje. 

Vinko  Hafner: Predlagam samo to, da brezpogojno zagotovimo mini- 
alno sklepčnost vse dotlej, dokler nismo obveščeni o sklepih obeh zborov. Prej 
e ne moremo raziti. Potem pa bomo videli kako ukrepati. 

Predsednik dr. Ciril Ribičič: Trenutno smo na meji sklepčno- 
ti, to je eden več kot polovica delegatov. Se pravi, da ne sme nihče zapustiti 
eje. Predlagam odmor do 18. ure. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 17.lo uri in se je nadaljevala ob 19.4o 
h.) 

Predsednik     dr.     Ciril     Ribičič:   Zbor   obveščam,   da  zakon v  osta- 
Ih  dveh  zborih  ni  bil  sprejet.   Najprej   so glasovali  o amandmajih,   pri  čemer  so 
Hi   zavrnjeni   tisi  amandmaji,   ki   jih ni  sprejel   Izvršni   svet,   nato,so bili  po 
4kih    zapletih   soreieti  amandmaji,   ki   jih   je   Izvršni   svet  predlagal,   pri  glaso- 

o za 6o 
navzočih. 

Če bi bil zakon na glasovanju dopoldan, bi bila verjetno situacija drugačna, 
IC bi bila udeležba druga in je jasno, da so vsi nosilci amandmajev tukaj, da 
<i mnogih manj zainteresiranih delegatov ni več, zlasti tistih, ki so iz oddalje- 
lh krajev. Izvršni svet pravi, da je zakon v proceduri in ga ne morejo umakniti. 
itrebno je torej usklajevanje med zbori. Imamo stališča Družbenopolitičnega zbo- 
i, ki so vsebinsko za sprejem zakona in imamo zavrnitev obeh drugih zborov. Sem 
J to, da bi v prvi fazi vztrajali pri naših stališčih in šli v oba zbora z ob- 
zložitvijo in če kljub temu zakon, ne bo sprejet, pa predlagam nadaljnje uskla- 
'/anje, kar pomeni na jesenskih sejah ali na izrednih sejah, kar je stvar poli- 
ISne ocene v družbenopolitičnih organizacijah. 



Silva  Jereb: Menim, da danes ne bi vefi govorili o tem. 

Predsednik dr. Ciril Ribičic:V tem trenutku lahko rečemo, da 
"no neusklajeni. Usklajevanje z ostalima zboroma danes ne bo uspešno, zato pred- 
lagam, da sejo zaključimo in se v vodstvu Skupščine skupaj z Izvršnim svetom po- 
litiCno oceni, kdaj nadaljevati z razpravo. Bojim se, da bi zavrnitev zakona po- 
tonila velik naval neproizvodnih investicij, še zlasti, ker se bodo bali jesen- 
skih omejitev. Pravno bi morali videti, če so možni tudi kakšni intervencijski 
Jkrepi v pristojnosti Izvršnega sveta samega. Drugo, kar je treba, pa je dosled- 

izvajanje vseh predpisov resolucije in odločno zavračanje vseh tistih investi- 
1-j , kjer gre za nezakonitost. To je verjetno alternativa. 
10 

Silva  Jereb: Tista naša točka, ki govori o odgovornosti, je lahko 
| jeseni osnova za poročilo, ker smo zahtevali odgovornost in dosledno izvajanje, 
ako bi tudi sprejem zakona ostal brezpredmeten, če z aktivnostmi dosežemo tisto, 
ar naj bi z zakonom. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič: Predlagam, da ostalima dvema 
boroma sporočimo, da ocenjujemo, da zaradi slabše udeležbe in nujnosti ponovne 
oglobljene obravnave teh vprašanj v delegatski bazi in političnih organizacijah 
anes ne bi nadaljevali z usklajevanjem, ampak bi to opravili na naslednji seji. 
đaj, pa je stvar kasnejše ocene. 

Prosim tovariša Igorja Krizmana, da o-tem obvesti predsednico Zbora občin, 
redsednika Zbora združenega dela pa bom obvestil sam. . 

S tem zaključujem sejo.zbora. 

<Seja zbora je bila končana ob 19.45 uri.) 
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DRUŽBENOPOLITIČNI   ZBOR 

36. SEJA 

(27, JULIJA 1984) 

Predsedoval:   dr.   Ciril     Ribičič   ,     predsednik  Družbenopolitičnega 
zbora 

Začetek seje ob 12.o5 uri. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Tovarišice in tovariši de- 
legati" Pričenjam 36. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Dobili ste predlog dnevnega reda, to je obravnava stališč Družbenopolitičnega 
zbor-a k predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi 
za pridobitev določenih objektov v letih 1984 in 1985. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Tilka Blaha, Robert Černe, Zorko Dež- 
jot, Francka Herga, Štefan Korošec, Ivan Kramer, Viljem Pahor, Marija Pukl, 
/\nton Vratuša, Ivanka Vrhovčak, Ludvik Zaje, Ivan Godec, Lado Kocijan, Milisav 
Jankovič in Ana Marija Melanšek. Na seji je navzočih 35 delegatov. Ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Predlagam, da najprej glasujemo o predloženem dnevnem redu. 

Kdor je za to, da sprejmemo predlagani dnevni red, naj prosim glasujel 
(Vs± delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.J Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo dnevni red soglasno sprejeli. 

Opozoril bi vas, da ste dobili seznam investicijskih objektov, ki so jih 
investitorji začeli graditi od 1. januarja do 3o. junija 1984. Ta seznam nam^ 
je posredoval Republiški sekretariat za finance. Za  člane odbora smo razmnoži- 
li tudi stališča prejšnje seje, sedaj pa razmnožujejo predloge sklepov, ki jih 
predlaga Odbor za družbenoekonomske odnose, ki se je sestal neposredno pred 
sejo zbora. Opravičujem se delegatom, da smo bili prisiljeni ponovno sklicati 
Družbenopolitični zbor kljub poznim julijskim dnem. To velja zlasti za tiste, 
ki so bili že na dopustu v bolj oddaljenih krajih. Ocenili smo, da je nujno, 
da se ponovno sestanemo in skupaj ugotovimo, ali je potrebno pri usklajevanju 
stališč z drugima zboroma vztrajati na naših stališčih, ker v nasprotju z na- 
šimi stališči druga dva zbora nista sprejela interventnega zakona in ali je 
potrebno z usklajevanjem nadaljevati takoj oziroma v jeseni .Menili smo, da ne 
bi bilo prav, če razprava za ali proti interventnemu zakonu ostane brez prave- 
ga zaključka, kar bi lahko različno tolmačili in v praksi celo spodbudili na- 
mesto omejili želje po novih neupravičenih, negospodarskih in neproizvodnih 
naložbah. Hoteli smo poudariti, da razlike med zbori niso izraz neodločnosti 
Skupščine, da se spopade s pretiranim obsegom teh naložb, temveč so bile raz- 
lične ocene poti in načinov, kako doseči ta cilj, ki je jasno opredeljen v 
dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije, v politiki in aktih Skupščine. 

Današnja seja Družbenopolitičnega zbora nikakor ne pomeni, da bi 
Družbenopolitični zbor nadomeščati odločanje drugih dveh zborov. Nas? 
te bomo sprejeli predloge sklepov, ki jih predlaga Odbor za družbenoe 
odnose, bomo sprejeli tisto rešitev, ki sta jo predlagala druga zbora 
3e zavzemala za omejevanje naložb po drugih poteh, brez sprejemanja i 
'entnega ukrepa. Jasno je, da celotna današnja razprava ne more in ne 
:iti usmerjena v ugotavljanje odgovornosti, zakaj zakon ni bil spreje 
:ih dveh zborih, kot je bilo pomotoma objavljeno v časopisih. 0 tem n 
:boru nismo govorili. Usmerjena bo v ugotavljanje politične odgovorno 
nestabilizacijsko obnašanje na področju negospodarskih in neproizvodn 
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Ko je Izvršni svet predlagal sprejem interventnega zakona, smo ga najprej 
uvrstili na sejo našega Odbora za družbenoekonomske odnose, ki je takrat oce- 
nil, da ga je potrebno uvrstiti tudi na dnevni red seje zbora. Pri tem smo se 
skušali omejiti na nekaj temeljnih politično-sistemskih vprašanj, zlasti na 
nujnost preverjanja vseh, tudi že  začetih naložb. Naše opozorilo je bilo us- 
merjeno k zaostritvi odgovornosti nosilcev naložbenih odločitev, namenjeno pa 
je bilo tudi drugim republikam in pokrajinama zaradi odstopanja od negospodar- 
skih in neproizvodnih naložb. 

Nismopa se mogli izogniti razpravi o tem ali je zakon potreben ali ne. 
Opredelili smo se za pozitiven odgovor na to vprašanje, vendar z obrazložitvi- 
jo, da gre za začasen interventni ukrep, ki naj omogoči predah. Poudarili smo 
tudi nujnost vezanosti zakona na resolucijo in s tem časovno omejitev veljav- 
nosti zakona samo na letošnje leto. S sprejetimi stališči smo želeli podpreti 
Izvršni svet, ker smo bili prepričani, da je interventni zakon v skladu z zao- 
stritvijo odgovornosti za doslednejše uveljavljanje stabilizacijskih usmeri- 
tev, čeprav smo bili na seji odbora in na seji zbora kritični do posameznih 
utemeljitev predlagatelja. Poudarjali smo tudi, da samo z zakonom ne moremo 
celovito reševati razmer in tudi v primeru, če bi bil sprejet, se ne bi mogli 
izogniti skrajno bolečim, toda nujnim posegom v negospodarske in neproizvodne 
naložbe tudi še po prenehanju njegove veljavnosti. Zavedali smo se slabosti, 
ki jih ima vsak interventni ukrep omejevalne narave, da namreč lahko poseže 
tudi v upravičene in utemeljene naložbe in lahko odvrne pozornost od že zače- 
tih, naložb, ki jih velja prav tako kritično presoditi. 

Na sejah drugih dveh zborov so delegati v svojih razpravah v načelu zav- 
račali predlagani zakon ali pa ob priznavanju njegove upravičenosti predlaga- 
li vedno nove dodatne izjeme. V razpravah so vsi načelno podpirali usmeritev 
za bistveno zoževanje neproizvodnih naložb, dvomili pa so o materialnih učin- 
kih zakona. Niso se strinjali s predlaganim načinom omejevanja naložb in niso 
zaupali temu, da bo zakon veljal le do konca leta. 

Med manj načelnimi razpravami in argumenti lahko omenimo tiste, ki so bi- 
li utemeljeni samo z razmerami v lastni občini ter zavezujoča odklonilna stali- 
šča skupin delegatov do zakona. Čutiti je bilo odstotnost družbenopolitične 
aktivnosti, ki bi znotraj delegatskih struktur poudarjala pomen doslednega 
spoštovanja dolgoročno zastavljenih resolucijskih usmeritev ter opozarjala, da 
gre za enega od preizkusov, ali smo pripravljeni na nujno odpovedovanje nalož- 
benim apetitom, pogojeno z zaostreno gospodarsko situacijo. 

Ko govorim o nujnosti aktivnejšega vključevanja družbenopolitičnih organi- 
zacij v priprave sej delegatskih skupščin, ne mislim na to, da bi vodstva teh 
organizacij na takšen ali drugačen način disciplinirala delegate in tako prev- 
zemala odgovornost za sprejemanje odločitev. Tega je v praksi prej preveč kot 
premalo. Mislim na to, da je dolžnost članov osnovnih organizacij in vodstev 
iružbenopolitičnih organizacij, da pomagajo delegatom, da bodo le-ti sposobni 
Jpostevati in soočati konkretne interese svoje organizacije, svoje krajevne 
skupnosti, občine, regije in republike s sprejetimi dolgoročnimi usmeritvami 
In bodo. sposobni oceniti, kdaj konkretni^ načrti teh organizacij in skupnosti 
liso v skladu z gospodarskimi razmerami, z resolucijo, s splošnimi družbenimi 
Interesi in dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije. Potreben je takšen 
lačin vključevanja družbenopolitičnih organizacij v delovanje delegatskega siš- 
em a , da bo vedno manjša potreba po uveljavljanju splošnih in družbenih ter 
razrednih usmeritev prek Družbenopolitičnega zbora, ampak se bodo vedno bolj 
upoštevale v soočanju različnih mnenj, pogledov in interesov v drugih delegat- 
skih zborih, zlasti v Zboru združenega dela. 

Najbolj zaskrbljuje dejstvo, da se ozko pojmovani občinski in drugi inte- 
resi vsiljujejo prek skupin delegatov in delegatov v Zboru občin in v Zboru 
združenega dela. Opozoril bi, da je bilo v tem primeru očitno tudi nespoštova- 
je usmeritve, da morajo biti drugačne priprave delegatov  za seje Zbora zdru- 
?nega dela od tistih ža Zbor občin. V nekaterih primerih so poskušali na pri- 
er z istim stališčem zavezati kar nekaj delegatov v obeh zborih republiške 
'^upsčine. Seveda to ne pomeni, da zanikamo pravico in dolžnost delegatov, da 
zražajo stališča, interese, predloge iz svoje ožje delegatske baze. Sporno 
i  le vnaprejšnje obvezujoče zavezovanje delegatov, ki v zboru samo preberejo 
ripravljena stališča in praviloma niso pripravljeni na ustvarjalno polemiko 
usklajevanje stališč. To niso novi problemi, to so problemi, s katerimi smo 
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'e ukvarjali in nanje opozarjali zlasti ob zadnji analizi, delovanja delegatske- 
ga sistema. Aktualne so tudi stare ocene, da ni dovolj, da delegati dajejo samo 
Pripombe, ne da bi  med seboj  razpravljali, saj to postavlja predlagatelja v 
•udno luč, ko mora odgovarjati na nasprotujoče si predloge delegatov. Tako je 
tf) podatku, da je za intervencijski zakon glasovala dvotretjinska večina še 
Prisotnih delegatov v obeh zborih, zaskrbljujoč drugi podatek, da je ta večina 
glavnem molče spremljala potek razprave in se ni aktivno vključevala v raz- 

pravo celo tedaj, ko je bil predlagani ukrep skrajno enostransko ocenjen. 

Ocenjevanje dela drugih zborov ni predvsem naša stvar. To je stvar teh 
'•boirov, njihove delegatske baze in družbenopolitičnih organizacij. Toda neka- 
'•eri od navedenih pojavov zaslužijo posebej poglobljeno razpravo v vseh nave- 
denih sredinah takoj oziroma v jeseni. Nič ne bo z nameravano okrepitvijo vlo- 
56 Zbora združenega dela, če se bodo nadaljevale težnje njegovega približeva- 
la Zboru občin. Družbenopolitični zbor pa bo moral okrepiti svojo vlogo prek 
mjno potrebnih meja pri poudarjanju pomena uveljavljanja dolgoročnih in šir- 
ših družbenih interesov, To je lahko v posameznem primeru sicer nujno in^po- 
•rebno, dolgoročno pa gotovo ni koristno za uveljavljanje interesov združene- 
]a dela in zborov združenega dela delegatskih skupščin. 

Oba zbora nista sprejela predlaganega interventnega zakona. Prve ocene, 
1 smo jih izvedli neposredno po sejah zborov, se nagibajo k temu, da ne bi 
=llo smiselno niti v teh dneh, še manj pa septembra nadaljevati z usklajeval- 
iim postopkom, da pa je treba ob odklonitvi zakona jasno povedati, da to ne 
?omen± odklonitve odločnosti Skupščine in "njenega Izvršnega sveta, da se posta- 
'l po robu negospodarskim in neproizvodnim naložbam. Če bi se danes strinjali 
i takšno oceno, bi na podlagi razprave, ki je potekala v vseh zborih republiš- 
ke Skupščine, naložili Izvršnemu svetu in priporočili drugim odgovornim sub- 
iektom, da natančno preverijo zakonitost in ekonomsko upravičenost ter sklad- 
nost vseh že začetih in načrtovanih negospodarskih in neproizvodnih naložb s 
sprejetimi družbenimi usmeritvami. To ne pomeni nič drugega, kakor da tisto 
'•ktivnost, ki bi bila z interventnim zakonom vsaj deloma preložena oziroma bi 
kile omogočene boljše priprave na takšno aktivnost do januarja 1985, začnemo v 
•eloti uresničevati takoj. 

Ocenimo  lahko, da je naraščanje obsega neproizvodnih naložb takšno vpra- 
šanje, zaradi katerega je bilo in je vredno voditi tudi neprijetno in polemič- 
no razpravo. Gre za vprašanje, ki kaže načelen odnos do stabilizacijskih pri- 
zadevanj, opozarja na stopnjo streznitve oziroma ohranjanja stare miselnosti, 
-"■požar ja pa tudi na različne  poglede na metode in načine delegatskega odloča- 
ija. Zato je prav, da Družbenopolitični zbor opozori družbenopolitične organi- 
zacije na nujnost poglobljene analize slabosti, ki so se pokazale v tem prime- 
u, ki pa so nedvomno v enaki ali pa še večji meri prisotne tudi na drugih 
področjih uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Če načelno sprejmemo pristop,ki ga ponuja danes Odbor za družbenoekonom- 
ke odnose, moramo v tem primeru zbrati vse sile in nuditi politično oporo in 
omoc Izvršnemu svetu in drugim odgovornim subjektom pri razčiščevanju upravi- 
enosti posameznih naložb. Res je namreč, da imajo ti organi v zakonih in dru- 
iih aktih dovolj opore za konkretno intervencijo. Res pa je tudi, da brez po- 
tticne podpore, brez spreminjanja miselnosti in razpoloženja v občinskih in 
spubliških političnih in drugih strukturah lahko te možnosti ostanejo še na- 
cej na papirju. V tem primeru bomo težko oziroma veliko težje kot tokrat pod- 
rli predlog podobnega interventnega zakona, ki bi ga v tem primeru moral pred- 
agati Izvršni svet. V zvezi s tem bi samo opozoril na oceno, da je med vzro- 
l naraščanja negospodarskih naložb tudi prenehanje veljavnosti zveznega inter- 
entnega zakona. 

Zavzemam se torej za to, da bi sprejeli odločitev Zbora združenega dela 
a Zbora občin in ne bi več  vztrajali pri sprejemu interventnega zakona, pač 
i bi jasno povedali, da sprejemamo samo tisti del utemeljitve takšne odločit- 
e, ki opozarja na druge sistemsko primernejše poti spreminjanja gibanj na tem 
odroc-ju, ne pa tistega dela, ki je izraz nenačelnega vztrajanja in obrambe 
Tjpravičenih naložb ter odsotnost spoznanja o odločnejšem upoštevanju usmeri- 
,sv dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Prosim tovariša Janeza Bohoriča, da v imenu Izvršnega sveta poda uvodno 
?sedo I 
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Janez  Bohorič:  Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet 
je na današnji seji proučil položaj, ki je nastal po obravnavi in sklepanjih 
na zborih Skupščine SR Slovenije o predlogu zakona o začasni prepovedi razpola- 
ganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih objektov v letu 1984. Iz- 
vršni svet je proučil tudi vsa stališča in razprave delegatov ter ugotovil, da 
ni dobil nobenih novih razlogov in argumentov, ki bi zmanjšali utemeljenost 
potrebe po omejitvi negospodarskih naložb. Nasprotno! V številnih razpravah so 
delegati vseh treh zborov poudarjali pomen odločne akcije zoper pretirano šir- 
jenje negospodarskih naložb. 

Temeljni namen predlagane zakonske ureditve začasne prepovedi razpolaga- 
nja z družbenimi sredstvi za začetek gradnje določenih objektov v letu 1984 
namreč ni bil  le v zaviranju izredno neugodnih gibanj v letošnji investicij- 
ski porabi, temveč predvsem smotrna uporaba sredstev akumulacije in ustvarja- 
nje pogojev za usmerjanje teh sredstev za obratne namene ter s tem uresničeva- 
nje resolucijskih določil in stabilizacijskih prizadevanj. S prepovedjo gradnje 
novih negospodarskih in neproizvodnih objektov bi v letu 1984 onemogočili^po- 
rabo družbenih sredstev, ki ne prispeva k izboljšanju likvidnostnega položaja 
in ne vpliva na doseganje večjega dohodka in boljših rezultatov. Ker se tudi 
na področju družbenih dejavnosti soočamo z likvidnostnimi težavami pri izvaja- 
nju tekoče dejavnosti, bi prepoved vlaganja sredstev v nove gradbene objekte 
omogočila, da ob tekočem prilagajanju programov dejavnosti ne bi prihajalo do 
zahtev za povečanje obveznosti iz dohodka temeljnih organizacij in iz osebnih 
dohodkov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ocenjeval, da razpoložljivi objek- 
ti za negospodarske in neproizvodne dejavnosti omogočajo nemoteno izvajanje 
teh dejavnosti in prepoved vlaganj v tovrstne objekte do konca letošnjega leta 
ne 
roč 

bi zavrla niti načrtovanega razvoja družbenoekonomskih odnosov na tem pod- 
-čju niti rednega izvajanja programov, posebno še, ker predlagana ureditev 
sploh ne preprečuje naložb v opremo.Z omejevanjem vlaganja v zidove pa bi omo- 
gočila manj motenj pri pokrivanju materialnih stroškov in osebnih dohodkov teh 
dejavnosti. Tudi število predlaganih amandmajev in predlogov za uvajanje iz^era 
Potrjuje naše ocene, da ni povsod zadostne pripravljenosti za zmanjšanje pora- 
be na področju negospodarskih vlaganj, da se bodo neugodni trendi in nesoraz- 
merja na tem področju poslabševali in da pri reševanju tekoče gospodarske pro- 
blematike ni povsod zadostne zavzetosti za povezovanje učinkov posameznin ukre- 
pov, vsi se načelno opredeljujemo za izboljševanje likvidnosti, za povečanje 
trajnih virov obratnih sredstev, ko pa se je potrebno za doseganje teh ciljev 
odpovedati delu neproizvodne porabe in zato deloma znižati obveznosti gospodar- 
stva, prevladujejo posamični lokalni interesi in iz njih izhajajoča nasprotova- 
nja , 

Tudi najnovejši podatki potrjujejo nujnost sprejetja ukrepov, s katerimi 
bi prekinili dosedanje trende investicijske porabe za negospodarske in nepro- 
izvodne namene. V letošnjih šestih mesecih je bilo začetih 88 negospodarskih 
objektov v predračunski vrednosti 3.442 ,ooo .ooo din, kar presega predračunsko 
vrednost v enakem obdobju lani začetih objektov kar za 211 odstotkov, tore: je 
Indeks rasti 311. Celotna plačila za negospodarske naložbe v letošnjem prvem 
polletju pa so še enkrat večja od plačil v enakem obdobju lani in znašajo kar 
83 odstotkov vseh plačil za negospodarske naložbe, doseženih v letu 1983.^De- 
lež plačil za negospodarske naložbe v vseh plačilih za naložbe se je povečal 
od 8 , 2 odstotka v letu 1983 na lo odstotkov v letošnjem prvem polletju, pri 
tem pa v teh podatkih sploh niso vključene številne neproizvodne naložbe na 
=odročju gospodarstva, kot so upravne zgradbe in objekti družbenega standarda. 
Oelež negospodarskih naložb v SR Sloveniji v vseh negospodarskih nalozban v 
irzavi v letošnjih prvih petih mesecih znaša kar 23,2 odstotka, medtem ko zna- 
5a delež družbenega proizvoda SR Slovenije 14,9 odstotka. 

Izvršni svet ocenjuje, da glede na dosedanji postopek obravnave in spre- 
jemanja zakona ne bo dosežen temeljni cilj, da bi hitro prekinili skokoviti 
l.rend rasti vlaganj naložbenih sredstev v objekte za opravljanje negospodar- 
skih in neproizvodnih dejavnosti. Zato se Izvršni svet strinja z usmeritvami, 
HL izhajajo iz sklepov Družbenopolitičnega zbora in uvodne besede predseanika 
tega zbora, za njihovo uresničitev pa bo sprejel in predlagal naslednje aktiv- 
nosti : 

- Služba družbenega knjigovodstva naj dosledno in učinkoviteje izvaja 
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'voja. zakonska pooblastila na področju naložb in pripravi posebno poročilo o 
'•egospodarskih in neproizvodnih naložbah v SR Sloveniji, 

Komisije za oceno investicij bodo nemudoma poostrile merila za obravnava- 
nje družbenoekonomske upravičenosti negospodarskih in neproizvodnih naložb. 
'ri tem naj še posebej kot izločilna merila upoštevajo porast sredstev za izva- 
janje tekoče dejavnosti v novem objektu, strukturo virov sredstev ter vrsto 
iejavnosti, na področju katere je predlagana gradnja. Pretežni del sredstev 
lora biti zagotovljen iz lastnih virov, iz združenih sredstev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela na podlagi neposredne svobodne menjave dela in iz sa- 
moprispevkov, izključeni pa morajo biti kreditni viri in sredstva, ki se zago- 
tavljajo s prispevki iz dohodka in iz osebnih dohodkov, 

- Republiška in regionalne komisije za oceno naložb naj takoj pristopijo 
'■ usklajevanju meril za presojo naložb. 

- Vse komisije za oceno naložb naj do 15.9.1984 pripravijo pregled obrav- 
navanih zahtevkov za oceno negospodarskih in neproizvodnih naložb od l.lo.l983 
naprej z navedbo, kakšna mnenja so bila izdana, 

- Služba družbenega knjigovodstva naj na osnovi tega pregleda izdela poro- 
llo o naložbah, pri katerih niso bila dosledno upoštevana mnenja komisij. 

- Služba družbenega knjigovodstva in družbeni pravobranilci samoupravija- 
ija naj ob prijavi naložb ugotovijo, ali je bila naložbena odločitev sprejeta 
: osebnim izjavljanjem delavcev na način in po postopku, ki je določen s samo- 
ipravnim splošnim aktom, kakor to zahteva zakon o razširjeni reprodukciji in 
ninulem delu. 

- V samoupravnih interesnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti naj 
'prejmejo merila za družbeno in ekonomsko upravičenost investicijskih vlaganj 
>n jih uskladijo z merili iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

S prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov se v okviru samoupravnih inte- 
■esnih skupnosti lahko zagotovijo le sredstva za izvajanje programov teh de- 
javnosti. 

Te aktivnosti izhajajo iz pooblastil, ki jih Izvršni svet ima ter iz spre- 
ete politike in usmeritev resolucije in drugih usmeritev, sprejetih v vseh 
•reh zborih- republiške Skupščine. 

Predlagamo tudi, naj osnovne organizacije sindikata in druge družbenopo- 
litične organizacije zagotovijo, da bodo ob vsaki obravnavi predlogov za zdru- 
evanje sredstev, predvsem za negospodarske in neproizvodne naložbe, delavcem 

' temeljnih organizacijah na razpolago podatki o odpisanosti osnovnih sredstev, 
i katerimi gospodarijo, ter ocene materialnih možnosti za uresničitev njihovih 
■azvojnih programov. Le na ta način bo omogočeno vsebinsko presojanje utemelje- 
nosti predlogov za konkretne investicijske naložbe v negospodarske in neproiz- 
odne dejavnosti. Pri sprejemanju teh odločitev bodo tako delavci lahko nepo- 
sredno presojali, ali je uresničevanje določenih investicijskih potreb v skupni 
:orabi tako pomembno, da v danih materialnih okvirih zaradi tega odložijo ali 
nelo upočasnijo vlaganja v širitev in razvoj lastne materialne osnove dela. 

Izvršni svet bo spremljal in tekoče obveščal Skupščino SR Slovenije o ob- 
segu investicijske porabe in njeni strukturi, o odstopanju od začrtanih usmeri- 
nsv razmerij in dinamike investicijskih vlaganj na območju temeljnih družbeno- 
iolitičnih skupnosti ter terjal ugotavljanje odgovornosti za neuresničevanje 
nprejetih programov in priporočil. Skupno pa se moramo zavedati in nositi od- 
/ornost za to, da bomo  z usklajenimi aktivnostmi po samoupravni poti čimprej 
segli cilje, na katerih je temeljila predlagana interventna zakonska uredi- 

-.r.    Pri tem pa se je potrebno zavedati, da bo mogoče prestrukturiranje, inve- 
iticijske porabe doseči le z boljšo aktivnostjo vseh družbenopolitičnih organi- 
naci j v organizacijah združenega dela, v občinah in v republiki, ki bo temel^i- 
■a na objektivni selekciji investicijskih namer in predvsem na skrbi za nemc- 
*.an potek reprodukcijskih procesov. Hvala lepa. 
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Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Začenjam raz- 
^vo. Med razpravo bomo dobili tudi razmnožen predlog sklepov, ki ga je obli- 
^al Odbor za družbenoekonomske odnose. 

Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš Rudi Čačinovičl 

Rudi  Cačinovič:  Tovarišice in tovariši! Povedal bi samo en 
,avek, ki se lahko konča s klicajem ali pa z vprašajem. Imel sem ga že pred- 
^rajšnjira, pa ga nisem povedal. Kar smo zdaj slišali iz ust tovariša pred- 
^nika, je bilo že na prejšnji seji prisotno. Vprašujem se, zakaj nismo naj- 
fej vsega tega naredili, ampak smo menili, da moramo hitro pripraviti predlog 
^ona,ki niti ni bil pripravljen. Danes smo dobili pregled naložb, ki bi ga 
°9oče lahko dobili že pred dvema dnevoma. Sprejeti smo hoteli na hitro zakon, 
1 bi nas obvezoval, da predpise in zakone spoštujemo.  To je sicer naša prak- 

t6vže nekaj desetletij, ne vem pa, ali  naj jo še nadaljujemo. Če hitro pregle- 
^s ta pregled, ki smo ga dobili, lahko ugotoviš razliko med gradnjo lovskega 
^ma ali na primer kuhinje v neki šoli. Najbrž so tudi v tem različne stvari, 
golili smo, da so bili vsi investitorji zmetani v isti koš, potem pa so se 
lsti, ki so bili mogoče upravičeno prizadeti, oglašali, tisti, ki so imeli 
t,Jge namene in grehe, pa so bili tiho in so samo glasovali. 

Mislim pa, da je vse to, kar je tovariš predsednik  rekel, danes izredno 
^embno. Ne moremo teh stvari narediti enostavno prek noči. Moramo pa vendar- 
5 narediti vse, da se naši odgovorni državljani in navadni, ki nekaj odloča- 

I » zavejo, da je trenutek resen, da gre p*o eni strani za vprašanje osebnega 
ivljenjskega standarda, ki se zmanjšuje, kar bo to leto najbrž nekatere ljudi 
5 posebej prizadelo in da bo treba verjetno reševati še vrsto dodatnih stvari, 
|jj nekateri deli naše družbe ne utonejo. To je ena plat. Vanjo spadajo  tudi 
vari, ki so jih deloma sprejeli z raznimi referendumi, prispevki in tako da- 
sf ki pa vedno ne zadevajo najbrž v osebne dohodke. 

Imamo  pa še drug problem, na katerega smo tudi opozarjali. Vprašanje je, 
^o bomo pri  vseh teh težavah z odplačevanji reševali vsaj najnujnejše po- 
. ebe preskrbe z moderno tehnologijo, da ne bomo zaostali še 2o let za vsami 
i^imi sosedi, O tem smo posebej razpravljali ob prihodnjem razvoju Slovenije. 
H leta 2ooo. Tega se moramo zavedati. Vsi se strinjamo, da je treba vse te 
Potrebne naložbe zavreti, da pametneje uporabimo vsa sredstva. Ne vem, če 

,6 bilo to našim delegatom dovolj pred očmi, o tem ni bilo nobene širše razpra- 
v ob tem pa smo jim hoteli pravzaprav vsiliti nekaj, za kar smo hkrati po 
^nikih govorili, da ni potrebno, ker že imamo ustrezne predpise. 

Če bomo o teh vprašanjih še razpravljali, ko bomo dobili poročilo, verjet- 
ne bi bilo treba čakati do konca leta, da dobimo analizo, kje smo. Verjetno 

J morali takrat tudi širšo javnost o vseh teh vprašanjih obvestiti in ljudem 
^edati, kje smo, kaj nas čaka in da je trenutek resen. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Tovariš Miloš 
Dsenc, prosim! 

Miloš  Prosenc;  Strinjam se s tem, kar je rekel tovariš Čači- 
.jVič. Rad pa bi govoril še o nekaterih vidikih tega problema. V Družbenopoli- 
i ^nem zboru smo podprli in priporočili sprejem interventnega zakona, ker po- 
*tki o strukturi naložb kažejo, da nevarno naraščajo naložbe v negospodarske 
neproizvodne namene in so s tem ogrožene resolucijske usmeritve in - kot ka- 

I tudi bolj verbalno - sprejete družbene usmeritve, ker moramo taka gibanja 
^staviti, če hočemo takoj izboljšati razmere v gospodarstvu in če hočemo iz- 
.^ j sati likvidnost združenega dela in tako dalje. Interventni zakon bi torej 
L^enil uresničevanje letne resolucije, da drugih globalnih in dolgoročnejših 
l^umentov sploh ne omenjam. Poudarili smo začasnost tega zakona in nujnost, 
^ Izvršni svet pripravi pregled in kriterije za odločanje o tem. Filtrov za 
;h
e3ojo imamo sicer že dovolj - na primer v zakonu o razširjeni reprodukciji 
v mnogih družbenopolitičnih usmeritvah - samo ne držimo se jih. To je lahko 

jč^pna in neizpodbitna ugotovitev. To je bila osnova za priporočilo Družbeno- 
^■itičnega zbora, ki ni nastalo samo po sebi, ampak je izhajalo  tudi iz ugo- 
vitev in usmeritev seje Republiške konference Socialistične zveze. 
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Ob tem srno se zavedali, da hiter postopek ni prijetna zadeva, da inter- 
ventni zakon ni simpatičen, da je nevarnost linearnosti takšnih zakonov veli- 
ka, prav tako kot nevarnost, da vanje vnesemo toliko izjem, da potem sami po 
3efc>i zvodenijo. Vsi smo bili s svojimi mislimi in razpravami usmerjeni v to, 
la se je treba upirati prepogosti praksi takih postopkov, V isti sapi tudi 
ravirao, da je potrebno spoštovati resolucijske opredelitve. V tem smo si sko- 
aj idilično enotni. Praksa pa je žal drugačna. Samoupravno logiko urejanja 
zadev, tudi uravnavanje družbeno in ekonomsko smotrne strukture naložb veliko- 
krat v organizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih razumemo 
?o svoje, posamično, tudi sebično. In vsa dogovorjena razmerja se začnejo po- 
lirati. Na tem področju se najbolj pozna, da v razširjeni reprodukciji o inve- 
sticijski politiki kaj malo odločajo delavci na podlagi vsestransko obdelanih 
Podatkov in informacij ter na podlagi alternativ. Vedno pravimo, da je nujno, 
te. ne moremo počakati in glavno besedo pri tem po mojem mnenju imajo razne po- 
litične ali poslovodne ali kombinirane koordinacije. 

Želim biti jasen. Sem proti državni regulativi kot načinu urejanja druž- 
aenoekonomskih odnosov in gospodarjenja. Tudi ne bi hvalil takih ukrepov, ker 
?reveč radi pridejo že sami po sebi. Sem pa za tako regulativo, kadar nam na 
določenem področju grozi stihija in so določeni dogovorjeni cilji ogroženi. V 
•-akem primeru je taka regulativa sestavni del bitke za boljše razmere. S tem 
•le m±slim začeti razprave o teh vprašanjih. Podpiram mnenje in stališča, da 
iaš zbor ne vztraja pri sprejemu zakona, da ni potreben postopek usklajevanja 
^ed zbori, še manj pa ugotavljanje odgovornosti. To pravim zato, ker je v Delu 
že tako nerodno pisalo, da je bilo mogoče•razumeti, da bo zbor ugotavljal de- 
legatsko odgovornost v Skupščini, se pravi v drugih dveh skupščinskih zborih, . 
'i sta bila pristojna za odločanje o tem zakonu. 

Poudaril bi pa naslednje. Prav gotovo prihaja do kratkega stika v načinu 
iela v politični aktivnosti v odnosu do delegatskega sistema. Bila-je seja Re- 
publiške konference SZDL Slovenije, Družbenopolitični zbor je bil seznanjen z 
ra2m±šljanji s te seje, naša stališča za odločanje v tem zboru so bila več ali 
lan j oblikovana v republiki, niso pa bila mnenja delegatov in delegacij na te- 
meljnih ravneh. Zato delegati drugače razpravljajo in razmišljajo. To pomeni, 
ia politično delo v temeljnih delegacijah ni steklo, da sinteza mnenj v repub- 
liki velikokrat ne nastaja tako, da bi bila odraz dela sindikatov. Zveze komu- 
nistov. Socialistične zveze. Zveze mladine in Zveze borcev na temeljni ravni. 

In potem lahko pričakujemo, da prihaja tudi do takšnih primerov, kot je 
&1 ta. Hiter postopek take razprave onemogoči in tega se moramo jasno zaveda- 
ti. 

Očitno je, da političnih presoj, ki bi bile v pomoč delegatom pri odloča- 
nju, ne prenašamo v dejavnost delegacij in se tudi v občini velikokrat zadovo- 
ljujemo z nastopi na družbenopolitičnih zborih. To je včasih dovolj, ne pa ved- 
no in to ni problem zbora, ampak načina dela družbenopolitičnih organizacij v 
republiki ali v občini. 

Na prejšnji seji našega zbora smo poudarili, da bo tudi pri investicijski 
politiki in vseh drugih usmeritvah za doseganje stabilizacijskih ciljev izred- 
no pomembno, ali bosta politika in družbenopolitična  aktivnost znali in hote- 
li presoditi zahteve po selekciji, kdaj je resnično treba podpreti neko skup- 
no družbeno usmeritev, ali pa bo podprta vsaka konkretna, tudi investicijska 
zadeva z obrazložitvijo, da je nenadomestljiva, prepotrebna, čeprav bi o njej 
lahko tudi drugače razpravljali. Če bomo še naprej tako delali in ne bomo ni- 
česar zaostrovali, bo tudi dejavnost subjektivnih sil povzročala prej regulativo 
«3t pa ustvarjala pogoje za samoupravno urejanje in vsestransko presojo. Sedaj, 
'.o povsod iščemo bližnjico iz zagat, večkrat povzročamo prej prvo kot drugo. 

Če bo glasovanju proti zakonu sledila večja selekcija naložb na področjih, 
'.i jim je bil zakon namenjen, bo to odločen dokaz samoupravne zrelosti.. Če pa 
»e bodo v strukturi naložb negativna gibanja nadaljevala, bo to zame dokaz, da 
je tako glasovanje bolj odraz posamičnih interesov, kot pa združevanje le-teh 
i  skupen družbeni interes. Res je, da imamo priložnost, da samoupravno, druž- 
:enopolitično obvladamo to problematiko. Podatki pa bodo povedali, če bomo pri 
tem uspešni. Podatki so tudi odraz družbenopolitične aktivnosti. 
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Strinjam se z uvodno razpravo tovariša Ribičiča in s predlaganimi aktiv- 
;ostm±. Kar se je zgodilo, ni nič posebnega ali senzacionalnega. Problemi so 
ač taki, da ne moremo o njih razmišljati popolnoma monopolitno in tudi v de- 
egatskem skupščinskem sistemu ne. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Besedo ima to- 
'ar±S Vinko Hafner. 

Vinko  Hafner:  Tovarišice in tovariši delegati! Današnja seja 
Jruzbenopolitičnega zbora se mi zdi pomembna iz dveh razlogov. Prvi je ta, da 
^vzamemo dokončno stališče do zakona o omejevanju negospodarskih naložb, ki 
Bi kljub našemu priporočilu oba pristojna zbora nista sprejela. Pomembna je 
■udi zato, da izluščimo izkušnje za delovanje našega delegatskega skupščinske- 
■ s±3tema. O tem je že več govoril tovariš Prosenc. Poudarjam, da se strinjam 
'■  uvodno obrazložitvijo in predlogom tovariša Ribičiča, da se z našim formal- 
M.m sklepom zaključi razprava o potrebi po usklajevanju med našim zborom in 
irugima dvema zboroma, kot tudi z usmeritvijo, ki jo je dal in s predlogi tova- 
riša Bohoriča. Morda je celo bolje nadomestiti zakon s praktičnim ukrepanjem. 

Ponovno bi rad poudaril, da se ta zakon ni rojeval nepremišljeno. Že od 
'•ačetka je pripravljalec veliko razpravljal o njegovi umestnosti, pa tudi o nje- 
!ov± vsebini. Mislim, da je naš zbor imel prav, da je ta zakon podprl s svojim 
|tališčem. Vendar moram poudariti tudi to, da - kot se je izrazil tovariš Ribi- 
•tč — nismo pristojni za neko avtoritativno presojanje odločanja drugih dveh 
zborov. Mi lahko zavzemamo svoja mnenja, neposredno pristojna zbora pa sta v 
'vojem odločanju samostojna in odgovorna svoji delegatski osnovi. 

O potrebnosti zakona me prepričujejo še dodatne informacije, ki smo jih 
•oblli, vključno s tem, kar je danes govoril tovariš Bohorič. Mislim, da zakon 
' drugih dveh zborih ni bil sprejet iz treh bistvenih razlogov. Prvi je nedvom- 
•o ta , da je bila množica delegatov obeh zborov, ki so nasprotovali sprejemu 
ega zakona, zavezana ali obremenjena z interesi svoje ožje skupnosti in je 
mela pred očmi konkretni interes za uveljavitev neke naložbe, ki je za ta kraj 
elo pomembna. Ti delegati pa niso imeli pred seboj ocene celotne ekonomske 
ituacije in pritiska množice teh naložb na celotno finančno bilanco in giba- 
ja gospodarstva. 

Ta neposredni interes, lahko ga imenujemo tudi lokalističen ali podobno, 
e b±l odločilen za večino delegatov, ki je glasovala proti zakonu. Vendar 
Uslim, da je pomemben del prispeval k temu tudi odpor proti takšnemu načinu 
irejanja določenih gospodarskih gibanj ali področij. V zadnjem času smo v tej 
>>upsSini in na vseh mogočih organih poudarjali potrebo po omejevanju adnini- 
'■trativnega urejanja. Zato je razumljivo, da ima tako stališče svoj lahko re- 
■emo tudi pozitiven vpliv. Na nesrečo pa se je v tem primeru združilo odklonil- 
no stališče do takega načina urejanja s konkretnimi interesi posameznih okolij 
•n rezultat je pred  nami. 

Omenil bi še en vzrok, o katerem je treba razmisliti. To je način na- 
šega dela v Skupščini, še posebej v primeru, ko so seje zborov obremenjene z 
inozico pomembnih zadev. Ta točka je v drugih dveh zborih prišla na dnevni red 
'ziroma so o njej odločali šele proti koncu seje  in razumljivo je, da ni bilo 
'eč mogoče soočiti vseh razlogov za in proti. Poleg tega je del delegatov, ki 
;i verjetno glasovali za zakon, že prej zapustil sejo. Tudi to je eden od 
'zrckov za to, da zakon ni bil sprejet. Strinjam se z zaključno ugotovitvijo 
'ovariša Prosenca, da to ni dramatičen zaplet ali neka senzacionalnost. To se 
M že dogajalo in se bo še v delegatskem odločanju, pri čemer je vsakdo od nas 
'dgovoren za tak razplet. 

V svojevrstnem položaju je naš Družbenopolitični zbor. Pod vodstvom tova- 
'ISa Ribičiča je do sedaj uspešno opravljal svojo vlogo v skladu z določbami 
^sfcave in s političnimi usmeritvami. Zdaj pa smo se znašli v čudnem nekoliko 
"enavadnem položaju, saj smo mi priporočali urejanje z interventnim zakonom. 
iruga dva zbora, od katerih bi zlasti za Zbor združenega dela kot^predstavnika 
neposrednih proizvajalcev pričakoval, da se bo ogrel za tako odločitev, ki bi 
;redvsem gospodarstvu pomagala, sta nasprotovala takemu načinu urejanja. Dele- 
,'ati tega zbora smo pravzaprav uresničevali usmeritve naše delegatske baze, 
'.a baza pa so republiška vodstva družbenopolitičnih organizacij, ki so že prej 
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zavzela pozitivno stališče do tega zakona. Imeli smo ne samo dokaj jasne us- 
meritve, ampak smo razpolagali z več informacijami,  z boljšim poznavanjem 
družbenih in ekonomskih razmer v Sloveniji in Jugoslaviji in smo kljub intim- 
nemu odporu do administrativnega načina urejanja vendarle podprli ta zakon 
tot koristen začasen ukrep. Videti je, da so bili iz različnih razlogov dele- 
Iat± obeh zborov manj informirani od nas in so imeli predvsem dve drugi sta- 
lišči proti administrativnemu urejanju in proti onemogočanju njihovega lastne- 
3a interesa in so zato večinsko glasovali proti zakonu. 

Lahko■se zgodi, da organ, kot je Družbenopolitični zbor ali kakšno repub- 
liško vodstvo družbenopolitične organizacije,ocenjuje nekatere probleme bolj 
elovito in je bolje seznanjeno z razmerami v republiki in Jugoslaviji, res 
?a je, da morda včasih pravilno ne oceni dogajanj v bazi, v gospodarstvu in v 
občinah ali krajevnih skupnostih. Zato je njegov način razmišljanja videti 
irugačen, kot je v delegatski bazi, kjer so usmerjali delegate za odločanje v 
irugih dveh zborih. 

Ta izkušnja je pomembna za delovanje delegatskega skupščinskega sistema. 
Sistveno je vprašanje, kako omogočiti delegatom vseh treh zborov zares demo- 
kratično in zavestno odločanje. Na tej zadnji seji pa je drastično prišla do 
Izraza preobremenjenost delegatov zaradi toliko pomembnih odločitev, množice 
jradiv in sprotnih informacij. Tovariš Šlamberger, ' urednik Dela in hkrati de- 
egat v enem od zborov, se je celo potrudil in stehtal količino gradiv, ki so 
jih dobili delegati za to sejo in očitno je, da na tak način spravljamo dele- 
gate v resne težave. Težave so še večje, ker dobivamo informacije tudi o šte- 
vilnih zveznih zadevah, o katerih se nato izjavljamo v obliki priporočil ali 
?a dajemo soglasja. To je dodatna obremenitev. To bi morali upoštevati pri 
Programiranju sej zborov jeseni in v prihodnjem letu. 

Odločili smo se že za sklic sej zborov 26, septembra. Na teh zborih bo 
lekaj točk manj. Seje v oktobru, zlasti pa v decembru pa so ponovno obremenje- 
ne z množico točk, ne vemo pa še, kaj bo prišlo iz federacije. Morda bi kaza- 
lo začeti z dvodnevnimi sejami. Ni tako preprosto zmanjšati dnevnega reda. To 
)e malo verjetno. Razmere so take, da dobimo množico zadev v informacijo ali 
j odločanje Skupščini. Lahko racioniramo delo pri odločanju o vsaki zadevi. 
^Sitno je, da bomo morali za obširnejše seje predvideti dva dneva, kar bo bolj 
facionalno in raogočalo tudi kvalitetnejše odločanje delegatov. 

Ta izkušnja nam lahko pomaga tudi za krepitev delegatskih odnosov. O tem 
e govoril "že tovariš Miloš Prosenc. Dogovoril sem se s tovarišem Šetincem, 

ia.   bi takoj na začetku septembra o teh okoliščinah spregovorili in jih^ocenili 
'' okviru Socialistične zveze v neposrednem sodelovanju z vodstvom Skupščine, 
Jgo toviti moramo, kaj je treba dopolniti in popraviti z vidika delovanja de- 
legatske baze in njenih možnosti vplivanja na odločitve. 

Ker smo v tem zboru večinoma vsi komunisti, imamo resne obveznosti pri 
Izvrševanju sklepov 11, seje Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
^ razvoju političnega sistema in delegatskega skupščinskega sistema. To je tes- 
lo povezano z ugotovitvami in sklepi, ki smo jih v Skupščini že sprejemali o 
razvoju delegatskega sistema, V tem trenutku poteka tudi obravnava predloga 
sklepov 13. seje Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, ki obrav- 
navajo vprašanje idejne enotnosti ter akcijske učinkovitosti Zveze komunistov 
Jugoslavije pri uresničevanju socialističnega samoupravljanja in dolgoročnega 
Programa gospodarske stabilizacije. Če bodo komunisti našli pravi odgovor na 
tista vprašanja, ki jih postavljajo ti sklepi, potem bodo lahko tudi delegati 
ispešneje uveljavljali svojo funkcijo upravljanja s pogoji in rezultati svoje- 
?a dela. S to razpravo v septembru bomo morali povezati našo aktivnost. 

Zaključil bi svojo razpravo s tem, da bi odklonitev sprejema zakona ozi- 
roma ta dogodek uporabili za izboljšanje delovanja naše Skupščine in delegat- 
skega sistema in ga upoštevali pri pripravi naslednjih sej. Opravičujem, se za 
nekoliko daljšo razpravo. Hvala lepa I 

Predsednik  dr,  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Besedo ina to- 
'ariš Marjan Kotar, 
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Marjan  Kotar:  Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo v sredo 
Ispravljali o tem zakonu in sprejeli stališča, smo ocenjevali, da morda de- 
lovna telesa Skupščine, ki so predhodno razpravljala o tem predlogu zakona, 
Jiso dovolj upoštevala argumentov za svojo odločitev oziroma za svoja mnenja 
p  stališča. Morda bi na današnji seji zbora lahko rekli nekoliko drugače, da 
"»o namreč morda v zboru premalo upoštevali mnenja teh skupščinskih teles, 
fedlog zakona ni bil nobeno presenečenje za delegate. Predsednik Izvršnega 
veta je še tedaj, ko je bil podpredsednik, večkrat opozarjal na negativni 
&enđ gibanja naložb na tem področju. Večkrat je opozoril, da ga bo treba pre- 
^ečiti z interventnim zakonom, še zlasti na področju skupne porabe. Takšno 
^Pozorilo bi moralo biti znak za politično akcijo družbenopolitičnih organiza- 
ij, ki pa so čakale na predlog zakona. ,Tudi če bi sprejeli zakon, le-ta ne 

J0re biti edini dokaz resnosti položaja, v katerem se na tem področju nahaja- 
jo. Vprašal bi se, koga bi razbremenili odgovornosti, če bi ga sprejeli. Vsi, 
jfr ste na današnji seji zbora razpravljali, ste ugotovili, da delavci o teh 
složbah niso in še ne odločajo, čeprav je vsaka naložba v občini sprejeta po 
^ločenem postopku. Imamo posebne komisije, ki odločajo o teh naložbah, imamo 
.lužbo družbenega knjigovodstva, vendar lahko mirno trdim, da vsako tako nalož- 
o podpira izvršni svet posamezne občine; podpira jo tudi Socialistična zveza, 
e tista množična Socialistična zveza, ampak izrazito frontna socialistična 
veza. Zato vprašanja dobre ali slabe odločitve delegatov v Zboru združenega 

^ela in Zboru občin ne bi povezoval s premajhno povezanostjo delegatov z nji- 
Ovo bazo. 

V zadnjem času je bilo nekaj primerov, ko je bilo dvomljivo, ali so dele- 
^ti imeli dovolj časa in ali so bili povezani s svojo bazo. Tudi delegati so 
-asih sami opozarjali na takšne stvari. S tem hočem reči, da naš zadnji primer 
'^jbrž ni značilen za analizo delegatskega sistema. Zakon se je spreminjal po 
^trem postopku, primanjkovalo je časa za razpravo, bil je čas letnih dopu- 
BOv in zato so se še posebej pokazale slabosti delovanja delegatskega siste- 
\,^>   Gledati je treba tudi pozitivno na to izkušnjo, saj se je delegat v teh 
veh zborih morda enkrat zavedel svoje moči, zato ne kaže govoriti le o malo- 
^U s^u delegatov. Odgovorno so glasovali proti takšnemu zakonu. 

Odgovornost za razmere, ki so bile povod za predlaganje tega zakona, je 
^Ugje, dejansko je neuresničevanje resolucijske politike in politike, ki smo 
^ opredeljevali v Socialistični zvezi in v Zvezi komunistov. Žal sta prav ti 
> mnogokrat neodgovorni pri uresničevanju sklepov, Iv 

Zaradi- tega se vprašujem, ali je sprejem tega zakona dejansko edina pot 
B preprečitev negativnega trenda naložb na tem področju. Prepričan sem, da 
I mogoče s politično akcijo te naložbe omejiti in spraviti v ustrezne okvire, 
I* smo  dokazali tudi že v letošnjem letu na področju cenovne politike. Seve- 
I tega ne moremo napraviti z uresničevanjem politike, ki se rojeva v krajevni 
^Upnosti ali v občini, ampak le z upoštevanjem tistih stališč in dokumentov, 
s smo jih sprejeli v republiki in z doslednim izvajanjem ukrepov, ki jih je 
* današnji seji predložil in predlagal podpredsednik Izvršnega sveta. Kvala 

;(žPa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Besedo ima to- 
^tiš Jože Marolt. 

Jože  Marolt:  Sprejem kakršnegakoli interventnega zakona in tu- 
B  predloženega ni simpatična zadeva; ne more nam biti v ponos niti ne prispe- 
i k nadaljnjemu razvoju samoupravnih socialističnih odnosov. Vendar smo se v 
»8ti političnih dokumentov, v resolucijah, sprejetih tako v republiki kot 
^eraciji, predvsem pa v razpravah o rezultatih uresničevanja ekonomske poli- 
Ake v prvih mesecih opredelili, da je potrebno vsa neskladja, ki se porajajo 
j Uresničevanju dogovorjene ekonomske politike, reševati predvsem z ekonom- 
.^mi ukrepi, če pa je potrebno, pa tudi z drugimi ukrepi. Ta interventni za- 
ffl je eden od teh drugih možnih ukrepov. Bil je časovno omejen in naj bi prl- 
ffftval k temu, kar je v obrazložitvi navedeno. Ocenjevati dobre in slabe stra- 
» tega, da ni bil sprejet, bi bilo verjetno preuranjeno. Slišali smo že neka- 
pte pozitivne ocene, ki pa jim moramo dodati tudi drugo, negativno stran. 
[fca,šanje je, kakšna je moč delegata, če merimo njegovo moč s tem, da zakon 
^ bil sprejet; kakšna je dejanska moč tistih dveh tretjin delegatov, ki sploh 
p8o razpravljali, pa so bili za zakon? Ocene so resnično lahko še preuranje- 
j5. Pomembno je to, kar je povedal tovariš Ciril Ribičič že na začetku seje: 
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KPkazal se je način uresničevanja naših posamičnih interesov in da razpravlja 
Jtedvsem tisti, ki nasprotuje predloženemu aktu, ni pa v delegatskih klopeh 
■istega, ki bi ga branil in zagovarjal in se z argumenti soočal z drugim. Po- 
^mbna je tudi povsem načelna ugotovitev, da bomo morali poglobljeno oceniti 
p8 odnos do uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije 
Jlede na potrjevanje v praksi. Ta primer kaže, da smo bili z besedami vsi  za 
f>,   sprememb v načinu obnašanja in načinu dela pa ni bilo in ko se je to sku- 
pio doseči, je bilo razpoloženje takoj odklonilno. 

Odmevi na to sejo,naše ocene in ugotovitve bodo prej oteževale kot pa 
^•a j šale delo te Skupščine in tudi položaj njene delegacije v Skupščini SFR 
Jugoslavije pri uresničevanju načelnih stališč za uresničevanje ekonomske po- 
etike in dolgoročnega programa stabilizacije. Odmev je bil namreč tak, da 
^sprotujemo zmanjševanju negospodarskih naložb in s tem se moramo soočiti. V 
tužbenopolitičnem zboru se moramo vprašati, kaj smo v političnih organizaci- 
jah storili za spreminjanje zavesti celotnega članstva, da bi se tudi zares 
!avzemala za uresničevanje programa  stabilizacije in dogovorjene ekonomske 
^litike. Z opredelitvami v forumih razmer ne razrešujemo in stališča forumov 
j|ina po sebi še ne spreminjajo miselnosti in zavesti med članstvom - to je bi- 
;0 jasno dokazano. V tem smislu smo dobili negativno ali komaj prehodno oceno, 
5 smo jo sploh dobili. 

V teh razpravah je bilo tudi poudarjeno, da je mogoče vse razrešiti po 
^moupravni poti. Temu nihče ne more nasprotovati. Na zrelost združenega dela 
9 se sklicevali tudi tisti delegati, ki imajo zelo malo opravka z delavci v 
^tuženem delu. Najmilejša beseda, ki jo lahko za to uporabim, je  zloraba, 
jljtl o celi vrsti teh naložb, ne le tistih, ki so na tem seznamu, delavci ni- 
B odločali. Ne gre za milijarde, ampak sto milijonov za preurejanje kabinetov, 
'^slovnih prostorov, obnavljanje fasad in tako dalje, še zlasti v tistih orga- 
^zacijah, ki so na cenovnem področju že izkoristile vse možnosti,■ali pa se 
]5 obnašajo v skladu z  dogovorjeno politiko in na ta način svoj inflacijski 
^hodek prelivajo na ta področja. Kako se lahko ob ugotovitvi, da o vseh teh 
tožbah delavci malo odločajo, da se odločitve sprejemajo drugje, v poslovod- 
■h organih v organizacijah združenega dela, v strukturah političnih organiza- 
Bji v občinskih vrhovih, že sklicujemo na zrelost delavcev pri odločanju v 
!<3tuženem delu? 

Načelno predložena stališča kot delegat tega zbora sprejemam, vendar pa 
ls vprašujem,od kod imamo pooblastilo, da čez noč spreminjamo stališča, ki so 
5i-La obliko'vana v družbenopolitičnih organizacijah in na podlagi katerih smo v 
^sdo sprejeli naša priporočila? Zavzemam se za to, da predložena stališča si- 
^t sprejmemo in začnemo z že omenjenimi aktivnostmi in ukrepi,ki so možni, 
^ndar teh vprašanj ne smemo postaviti na stranski tir in moramo o njih jeseni 
let razpravljati. Če bomo takrat ugotovili, da so se na podlagi teh aktivno- 
^l odpovedali predvidenim naložbam in že začete ustavili, bomo lahko našemu 
i^moupravnemu združenemu delu in samoupravnim organizacijam izrekli vso pohva- 
|# sicer bo najbrž treba sprejeti še bolj oster interventni zakon, kot je bil 
.^predložen. Tudi sprejem takega zakona s tako omejenim časom veljave r.e bi 
^si prelepi slovenski družbi pomenil ničesar usodnega. Pokazali pa so se vsi 
Qkalni, posamični ali kakršnikoli drugi interesi. Hvalal 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Besedo ina to- 
^tišica Jerebova! 

Silva  Jereb:  Samokritično moramo  ugotoviti, da smo kot člani 
lestev družbenopolitičnih organizacij in vodstva Skupščine odgovorni za to, 
it se je zgodilo. Naša delegatska šola je draga in se morajno sproti še raarsl- 
|j naučiti. Priprava sej zborov je zahtevna za vse: za predlagatelja, za vod- 
|Vo Skupščine in za vodstva zborov. Še veliko zahtevnejša je, kadar gre za 
^ipravo intervencijskih ukrepov. Ko se bomo prihodnjič zanje odločali,. bomo 
r^ali vedeti veliko več in imeti več pojasnil. Tudi v seznamu, ki  smo ga 
^biii, ni povedano, katere naložbe so v skladu z usmeritvami in katere ne, 
Ijcere so bile začete v skladu z zakonskimi predpisi in katere ne. Življenje 

tako, da so interesi zelo različni in pogosto tudi protislovni. Ker imamo 
"temalo usmerjevalne in povezovalne aktivnosti, smo premalo neposredno odgo- 
jni . 
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Oglasila sem se tudi zato, da bi povedala, da je spremljanje uresničevanja 
dogovorjene politike prioritetna naloga Skupščine in družbenopolitičnih orga- 
nizacij, ki na ta način spremljajo tudi uresničevanje svojih lastnih politič- 
nih stališč in ugotavljajo ter uresničujejo politično odgovornost. Poročila, 
s katerimi spremljamo ali pa bi morali intenzivneje spremljati uresničevanje 
dogovorjene politike, bi morala biti čimbolj konkretna, da bi lahko vsakdo, 
J'saka ožja in širša skupnost  spoznala svoje ravnanje, kajti šele to bi lahko 
oila dobra osnova za naše odločanje in za odločanje delegatov. V našem kon- 
kretnem primeru bi lahko poleg poročila Izvršnega sveta imeli tudi poročila 
bank, interesnih skupnosti in tistih, ki so tako ali drugače prizadeti. Taka 
Pot je zahtevnejša po strokovni, politični in človeški moralni plati, kajti 
Pripravljen moraš biti na pogovor in pripravljen moraš biti zavreči celo vrsto 
stvari, ki jih oportunizem prinaša s seboj. Toda rezultati, ki bi jih na ta 
način dosegli, bi bili mnogo večji. Če bi dobro obdelali en sam primer s tega 
Programa, ocenili vse posledice, bi bil učinek mnogo večji, kot ga imajo naši 
splošni pozivi, pa tudi intervencijski zakon. Slednji udari po vseh, po tis- 
tih, ki so dobri gospodarji, in tistih, ki to niso. 

Imamo dokaj dobro opredeljena stališča Skupščine o delovanju delegatske- 
ga sistema, tudi o obveznostih in nalogah družbenopolitičnih organizacij. Če 
bi jih uresničevali, bi to prav gotovo prispevalo h kvalitetnejšemu delu in 
P učinkovitejšemu delegatskemu sistemu. Vedno znova se, ker sem odgovorna, 
^rašujera, ali so usmeritve in stališča realni in uresničljivi glede na obseg 
^ela in na naloge, ki so pred temeljnimi delegacijami, temeljnimi skupnostmi. 
Pred vsemi družbenopolitičnimi organizacijami, občinskimi skupščinami in tako 
naprej, v smeri ugotavljanja uresničljivosti naših stališč v življenju bi mo- 
tali storiti več. 

Tovariš predsednik je predlagal dvodnevne seje in mislim, da za julijsko 
»h decembrsko sejo to pride v poštev. Rada bi ob tem opozorila še'na nekaj, 
fleksibilni mandat smo zagovarjali predvsem zato, da pride v Skupščino odlo- 
čati čimbolj usposobljen delegat, tisti, ki je najbolj usposobljen za dialog 
^n za to, da sprejme najboljšo možno odločitev. Z dvodnevnimi zasedanji in 
dvajsetimi tako različnimi točkami dnevnega reda prednosti fleksibilnega man- 
data ne moremo uresničiti. 

Kar zadeva priporočilo, da o tem vprašanju v jeseni spet razpravlja- 
jo, mislim, da bo, kot je bilo povedano. Izvršni svet sproti obveščal Skupšči- 
no, kako je z uresničevanjem tistih ukrepov in aktivnosti, ki jih je predla- 
gal. Kakšen poseben sklep o ponovni razpravi torej ni potreben, tudi zato ne, 
&r življenje teče po svojih tirih naprej in se bomo v skladu s svojo priori- 
tetno nalogo vračali k posameznim vprašanjem in spremljali uresničevanje spre- 
jete in dogovorjene politike. Hvalal 

k 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Besedo ima 
tovariš Igor Križman. 

Igor  Križman:  Strinjam se s predlaganimi sklepi današnje se- 
Je. osebno sera kar nekako zadovoljen z razpletom dogodkov v Skupščini, ker smo 
se vendarle izognili sprejemu interventnega zakona, četudi moram dodati, da 
*em osebno še vedno prepričan, da bi v razmerah, v kakršnih smo v tem pollet- 
ji, lahko žal le na ta način dosledno uresničevali sprejete cilje. V vodstvih 
družbenopolitičnih organizacij smo se za sprejem takega zakona odločali tudi 
^to, ker smo ocenili lastne slabosti, da nismo sposobni s politično akcijo 
^esničiti teh ciljev do konca leta 1984. Zaradi tega smo tudi rekli, da po- 
trebujemo odmor do 1. januarja. Razplet je morda toliko boljši, ker nam ne 
?aje tega predaha, ker zahteva politično akcijo in takojšnje konkretno razre- 
ševanje problemov. Mislim, da je to tudi preizkušnja našega političnega dela 
stabilizacijskih razmerah, ki terja drugačno ravnanje vseh delavcev v vseh 

Moljih. Tudi od nas zahtevajo marsikdaj drugačno ravnanje in zahteva za ures- 
ničevanje stabilizacije nam ne daje polletnega predaha, kot smo si ga morda 
^aice lagodno želeli, ampak moramo takoj začeti z ustrezno politično akcijo. 

Brez dvoma bo ta politična akcija dokaj težka, in naloge, ki izhajajo iz 
,anašnjih sklepov, zelo zahtevne. Take so predvsem zato, ker ne gre za omeje- 
vanje nepotrebnih naložb. Prepričan sem, da so naložbe, ki jih bo treba in 
Jih bomo morali s prepričevanjem in s skupnimi argumenti omejevati, potrebne 
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in zato je ta akcija toliko težja. Mislim, da bo akcija zelo težka tudi zato, 
^a.r  je v današnjem predlogu sklepov Družbenopolitičnega zbora zapisano, da 
Marsikje tudi najodgovornejši funkcionarji iz družbenopolitičnih organizacij 
in skupnosti neutemeljeno oziroma neupravičeno vztrajajo pri posameznih na- 
ložbah. Te naložbe so v veliki meri marsikdaj tudi "spolitizirane". Kakorkoli 
2e - akcijo je treba takoj začeti. 

Predlagal bi samo še dve konkretni usmeritvi, čimprej je treba oceniti, 
^li so naše družbene usmeritve v zakonih dovolj konkretne in dovolj konkretno 
tazdelane, da so lahko uporabljive tudi za takšno konkretno aktivnost, kot jo 
bomo imeli sedaj na terenu. Dvomim, da je tako in mislim, da je tudi to raz- 
log, da se pogosto nekatere naložbe opravičujejo z različnimi argumenti. Temu 
Potrjujejo tudi nezadostno razdelana merila. Zato mislim, da bo treba čimprej 
^gotoviti ali jih je treba dodelati ali kaže uporabiti tudi druga merila, ki 
Jih ima komisija za naložbe in niso vsem znana. Mislim, da bo treba s temi 
konkretnimi merili seznaniti širši krog političnih aktivistov. 

Mislim tudi, da je treba v takšni aktivnosti imeti sproti, pravočasno in 
celovito pregled nad predvidenimi naložbami in tistimi, ki se izvršujejo. Da- 
^es smo prejeli pregled naložb, ki pa ni popoln, saj zajema samo negospodarske 
založbe, ne pa vseh tistih, na katere bi se nanašal zakon. Pregled je treba 
^opolniti še z drugimi neproizvodnimi naložbami, na primer na področju bančni- 
štva. Iz uvodnega referata tovariša Šinigoja je razvidno, da je indeks rasti 
Prav pri njih zelo visok in menim, da so naložbe, začete v letošnjem letu na 
teh področjih še toliko bolj problematične, kot tiste v šolstvu in zdravstvu, 
^vala! 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa, tovariš Kriz- 
man! 0 odnosu do naših že sprejetih stališč in predloženega sklepa bi povedal, 
2akaj lahko po dveh dneh stališče spremenimo. Izhajati moramo iz specifičnosti, 
^a pri tej točki dnevnega reda stališča družbenopolitičnih organizacij niso 
^Ha oblikovana tako natančno, kot so običajno za druge točke dnevnega reda, 
H to je vplivalo več dejavnikov, o katerih smo danes že govorili in vplivajo 
^e le na delegatsko odločanje v skupščinah, ampak tudi na delo družbenopoli- 
tičnih organizacij in njihovih organov. Če bi imeli bolj zavezujoča in bolj 
Usklajena stališča Socialistične zveze, bi imeli manj možnosti in odgovornosti 
^a samostojno odločanje. Tako pa menim, da so tako naša stališča, sprejeta v 
^fedo, kot sprememba le-teh v danes predlaganem sklepu, v mejah pooblastil, 
|1 so jih oblikovali organi družbenopolitičnih organizacij. 

Stališča, ki smo jih sprejeli v sredo, niso takšna, da bi se jih morali 
sramovati, niti takšna, da bi morali pri njih vztrajati. Dejstvo je, da smo 
^ih v Družbenopolitičnem zboru soglasno sprejeli. Morda sem k temu tudi sam 
|Qkaj prispeval, saj morda zaradi načina vodenja seje niso bili izraženi vsi 
^tentni interesi in pogledi, ki so bili ob tem vprašanju prisotni v Družbeno- 
političnem zboru. Zdi se mi, da bi pomenila eno skrajnost pretirana kritika 
Bh stališč, drugo pa kritika stališč drugih dveh zborov. Slednja sta odloči- 
la v skladu s poslovnikom in z ustavnimi določbami. Njuna odločitev izraža in- 
^srese združenega dela in občin in s tem celotne samoupravne delegatske baze, 
'vSsnično je bilo v tej razpravi in pri odločanju prisotno precej lokalnih in- 
j^resov. Vendar to ni osnovni poudarek in ne morejo biti osnova za odločitev 
^eh dveh zborov, če bi bilo tako, bi morali začeti usklajevalni postopek in 
^ soočiti s takšnimi stališči. Zato smo v predlogu sklepa najprej poudarili, 
fe je sprejemljiva obrazložitev, da se zbora ne strinjata s takim načinom ure- 
^nja tega vprašanja; je pa ob tem treba analizirati seveda tudi druge vidike. 

,    Z današnjimi sklepi - če jih bomo sprejeli v predlagani obliki - bo od- 
J^čitev drugih dveh zborov veljavna. Zgodovini in zgodovinskim analizam pa 
^spustimo oceno, kdo ima povsem prav. Tudi ta analiza ne bo enostavna, ne 
L<Qđe na rezultate bitke z naložbami. Na tem področju je težko predvidevati, 
^j bi se zgodilo, če bi ali ne bi sprejeli posameznega ukrepa. Naša skupna 
^Predelitev v tej razpravi je spoznanje, da je treba tudi to razpravo izkori- 
j^iti za krepitev stabilizacijske naravnanosti v Skupščini in v celotni druž- 
bi. Ma tej podlagi bi morali danes sprejemati naše sklepe.'Predlagam, da bi v 
^daljevaniu seje razpravljali predvsem o predlogu sklepov. Prosim, tovariš 
vi-cii Zlobec! 
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Ciril  Zlobec:  Vendarle bi povedal še nekaj načelnega pred raz- 
pravo o sklepu. Kot delegat tega zbora sem se počutil nelagodno, ker je razpra- 
va imela rahlo moralističen prizvok spraševanja vesti, lastne, drugih dveh zbo- 
tov, ali pa celotnega sistema samoupravnega odločanja in opredeljevanja. Rad bi 
tekel, da sam nimam slabe vesti in tudi pri drugih je ne bi iskal. Če imamo v 
sistemu demokratičnega razpravljanja, brez naših posebnosti, ki jih uvaja samo- 
upravljanje, tri temeljne oblike izražanja svojih stališč, ki so svetovne in so 
Se za vse sisteme doslej izkazale kot najbolj primerne, in sicer pritrjevanje, 
odklanjanje in abstinenco, je temeljna pravica katerakoli od teh odločitev, da 
2a nobeno■ne moremo iskati moralnih odklonov. Če bomo skušali vnaprej dajati eni 
od njih prednost pred drugimi, mislim, da načenjamo temeljne prvine demokratič- 
nosti znotraj samoupravljanja. 

Poleg tega bi rad rekel, da se tudi zaradi samega sistema glasovanja v tem 
Primeru postavlja zelo sofistično vprašanje. Zakon pravzaprav ni bil odklonjen, 
^i bil pa sprejet. Ker smo zunaj predolgo čakali,  sem iz radovednosti šel na 
sejo Zbora združenega dela, ko so glasovali o zakonu. Če se ne motim, jih je 
bilo od 9o prisotnih 60 za zakon, 26 proti in nekaj je bilo vzdržanih. Dejansko 
večina zbora ni bila proti zakonu, ni pa bila glede na prisotnost dovolj viso- 
ka, da bi bil zakon sprejet. 

Tudi če moralistično ocenjujemo delegate, moramo priznati, da so bili ve- 
činoma za zakon, zakon pa ni bil sprejet predvsem zaradi tega, ker je" bilo šte- 
vllo delegatov v primerjavi s potrebno številko premajhno. Če bi sedaj matema- 
tično ugotavljali, kaj bi bilo, če bi biLi navzoči vsi delegati, bi po ver- 
jetnostnem računu in anketiranih zakonitostih morali ugotoviti, da bi bil ta 
interventni zakon sprejet. Zato pravim, da se moralno s tem ne obremenjujemo, 
zgodilo se je tako, kot se je zgodilo, upoštevaje vse zakonitosti našega demo- 
kratičnega samoupravnega izražanja. 

Kar zadeva same naložbe je pravzaprav humorno, da se jaz, ki sem najbrž 
"^alo odmaknjen od resničnosti, spotikam ob ta problem. Čudimo se težkemu odpo- 
vedovanju predvidenim naložbam ob tem, da je bila ena od šibkih točk intervent- 
nega zakona, naj bi zakon omogočil predvsem predah za pol leta in bi potem vi- 
deli, kaj se je spremenilo. 

Kaj pomeni konkretno v bazi predah? Izhajam iz osebnih izkušenj, sicer ne 
Bi verjetno nikoli prišel do tega spoznanja. Iskal sem neznatno možnost, da bi 
^upil garsonjero in ker pred enim letom nisem imel denarja, se zanjo nisem več 
zanimal. Sedaj imam po čudnem naključju možnost, da bi jo kupil, k čemur mi je 
Pomagala mednarodna nagrada, pa se je zgodilo, da je v tem letu cena od 3,5 
5tarega milijona zrasla na lo starih milijonov za kvadratni meter. Kako je po- 
^em na negospodarskem področju, kjer je sleherni dinar tako težko zbran? Kdor 
začrtuje, da bo gradil, se točno zaveda, da bo moral čez pol leta še veliko do- 
plačati in vprašanje je, kje naj dobi ta denar. 

To pomeni, da ne smemo obtoževati le poželenja po zidovih, pač pa bi mora- 
li vprašati tudi Izvršni svet, kaj je v našem sistemu narobe, da gredo nekatere 
"6ne prek vseh razumnih meja. V tem primeru velja to za gradbeno operativo, ki 
^a ni edina, ki postavlja cene, kakršne pač potrebuje za svoje  preživetje, ne 
Hede na realno vrednost. Kot pisatelj se spominjam primera iz literarne zgodo- 
'ine. Grozljivo je, da si je Gregorčič za honorar za pesniško zbirko lahko ku- 
?1-1 hišo in vinograd v času, ko Slovenci nismo imeli svoje državnosti, jaz pa 
^oram za garsonjero izdati danes 3o knjig, kar se ocenjuje kot hiperprodukcija 
•a življenjsko delo. Popolnoma je porušeno razmerje vrednosti različnih del in 
^Orali bi se vprašati, kje so te deformacije že tako pošastne, da se obnašajo 
''o svojih lastnih zakonih in nimajo več nobene zveze z menjavo dela v tistem 
^emenitem smislu. Vprašljivo je tudi moje, na primer enoletno delo, če ni vred- 
no več kot dva kvadratna metra stanovanjske površine. To so deformacije, ki bi 
ih morali zdraviti, če hočemo, da bomo tudi normalno planirali zidove na ne- 
gospodarskem področju. 

žal so te deformacije tako velike, da so interventni zakoni kot gašenje po- 
^ra potrebni, najbrž pa žal ničesar ne rešujejo. Iščemo samo predahe, ker niso 
-šene tiste temeljne deformacije, ki te socialistične družbe niso vrnile v ka- 
^talistično "teksaško" logiko, ampak so v mnogih segmentih povzročile popolno 
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fuzbi, ampak sodi že na področje kriminalitete. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Opozoril bi še na eno 
*ročno zvezo/ ki je v tem primeru zanimiva. Naš cilj ne more biti le prepreče- 
^nje in omejevanje naložb. Dolgoročnejši cilj je postavljen v dolgoročnem 
Agrarnu gospodarske stabilizacije, in sicer zmanjšanje inflacije na minimum, 
& ne bo od dneva odvisno  ali bom gradil ali pa nikoli več ne bom mogel gradi- 
li Sestavni del prizadevanj za zmanjšanje inflacije je stabilizacijsko obna- 
^nje. Nestabilizacijsko obnašanje na področju neproizvodnih naložb je eden 
p elementov, ki povzroča inflacijo in tako se krog poveže. Razumno obnašanje 
okviru realnih možnosti gospodarstva tudi na tem področju, skupaj z enakim 
basanjem na drugih področjih dolgoročno pomeni, da bo inflacija manjša, da 
5 bo  takšnega naraščanja stroškov za kvadratni meter stanovanj in takšnega 
29ubljanja vrednosti sredstev, ki so v banki naložene za bodoče naložbe. 

Tovariš Jože Sintič ima besedo. Prosim! 

Jože  Sintič:  Tovarišice in tovarišil Interventni zakon smo v 
'•ndikatih obravnavali v povezavi z uresničevanjem letošnje ekonomske in raz- 
ajne politike. Pri tem smo ugotavljali, da realni osebni dohodki padajo bolj 
pt smo načrtovali z resolucijo, prav tako življenjski standard delavcev in ob- 
iriov, na drugi strani pa se naložbe na nekaterih področjih izredno povečujejo. 
*Cadi tega smo menili, da je potrebno in nujno takoj ukrepati za uresničitev 
'■Ijev in nalog letošnje resolucije, da jih dosežemo. Ugotavljali smo, da de- 
lvoi   v nekaterih dejavnostih posebnega družbenega pomena, še zlasti v zdrav- 
ilu, šolstvu in socialnem varstvu nimajo sredstev za izplačilo osebnih dohod- 
ov, še vedno pa se nadaljuje z zidanjem novih objektov. Zato smo ta zakon kot 
''terventni zakon podprli, ker smo menili, da bomo na ta način dosegli cilje 
^tognje ekonomske in razvojne politike. 

Kar zadeva stališča, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel predvčerajš- 
Jim na svoji seji, mislim, da ni razlogov, da bi od teh stališč odstopali, ra- 
K   če se v tako kratkem času niso pojavili popolnoma novi argumenti. Navse- 
pinje so ta stališča poziv k uresničevanju s stabilizacijskim programom dogo- 
^tjenih nalog, uresničevanju tega, kar  smo z resolucijo o letošnjem gospodar- 
^ju sprejeli in kar so sprejele tudi družbenopolitične organizacije. Lahko 
I se dogovorimo za drugačen način, kako bomo dosegli te cilje in izpolnili 
Uoge, Če so možni drugi mehanizmi in ukrepi, kot jih je danes obrazložil pod- 
^edsednik Izvršnega sveta, ki so bolj v skladu s sistemom, ki bolj samoupravno 
|§uje te probleme in odstopanja od resolucije, potem mislim, da ga ni med nami, 
1 jih ne bi podprl. To velja še posebej za uresničevanje sistemskega pristopa 
Zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

Zavedati pa se moramo tudi tega, da moramo s temi pristopi doseči večji 
cinek, kot bi ga z interventnim zakonom. Ne bi bilo prav, če bi ob koncu leta 
stavljali, da smo se tokrat slabo odločili, da se negativna gibanja nadalju- 
^jo. Tudi v naši družbi imarao državo, ki ukrepa takrat, kadar je ukrepati po- 
sebno. Strinjam se s tem, da lahko z družbenopolitično aktivnostjo spreminja- 
5 zavest in obnašanje, vendar se moramo obenem kritično vprašati, ali je mogo- 
j  s politično aktivnostjo urediti tudi vse tiste zadeve, ki jih morajo ureja- 
^ za to pooblaščeni in odgovorni organi. Ne smemo si delati utvar, da je s 
5rn mogoče doseči vse, Potrebna je tako politična samoupravna akcija kot ukre- 
wje odgovornih organov. Hvalal 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Prosim, če lahko konkretne 
"■ipombe k predlogu sklepa poveste tovarišu Igorju Krizmanu in tovarišici Ani 
IPanSek« Besedo ima tovariš Vinko Hafner! 

Vinko  Hafner:  Opravičujem se, ker še enkrat razpravljam. Ne- 
B razpravijalcev je govorilo o tem, da ne kaže pripisovati temu dogodku pre- 
danega ali celo tragičnega pomena. Oglašam se zato, ker moramo podobno sta- 
^§če zavzeti tudi do Izvršnega sveta. 

Na to opozarjam zato, ker je po mojem mnenju Izvršni svet pri pripravi 
59a zakona in pri odločitvi, da nam ga predloži, ravnal odgovorno, saj je z 
Jim želel razrešiti nekatere neugodne gospodarske tokove. Vem, da so bili to- 
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'tiši v izvršnem svetu dokaj prizadeti ob odklonitvi zakona, ker so še v raz- 
filvi dodatno pojasnjevali, zakaj je zakon koristen. Zato bi poudaril, da odklo- 
ltev zakona ni v nobenem smislu nezaupnica Izvršnemu svetu. 

Postavljala so se namreč vprašanja, ali to pomeni tudi diskvalifikacijo 
^dlagatelja. Novega predsednika Izvršnega sveta smo pravkar izvolili, prav 
^ko novega podpredsednika, zato je ta primer za nas vse in zanje poduk, da se 
I moremo zanašati na to, da doseženo soglasje v najvišjih organih republike in 
:^žbenopolitičnih organizacijah že vnaprej jamči, da bo tak sklep zanesljivo 
ftejet tudi v teh dveh zborih. Druga, prav tako pomembna izkušnja pa je, da 
traba zakone, zlasti interventne, predložene v sprejem po hitrem postopku, 
bolje, temeljiteje in pravočasno obrazložiti. Zaupanje v Izvršni svet in 
egovo delo in tudi v posameznike bo še kako potrebno pri uresničevanju poli- 
ce, ki jo sprejema naša Skupščina. 

Stališče tovarišice Jerebove o predlogu, da se sklicujejo tudi dvodnevne 
'je in o vplivu tega na uresničevanje fleksibilnega mandata, je pravilno. Če 
! dnevni red raznolik, je težko najti univerzalnega delegata, ki bo v celoti 
Jstopal stališča svoje baze o toliko vprašanjih. Prav bi pa bilo, da bi za 
Ke seje, na katerih so predvsem ekonomska vprašanja, namenili dva dneva. Še 
^Ije pa bi bilo, če bi bili sposobni seje vsebinsko zaokroževati. Hvala lepa. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa! Tovariš Milen- 
Žetinc ima besedo. 

Milenko  Šetinc:  Moram se opravičiti, ker bom splošen. Ker 
na prejšnji seji ni bilo, se čutim nekoliko krivega, da o tem zakonu sploh 

^pravljam. K razpravi pa me je spodbudil ton, ki se pojavlja na tej današnji 
ni..   Nekateri razpravljale!, deloma tovariš Ribičič in deloma tovariš Zlobec, 
že  povedali nekaj, kar imam tudi sam namen še enkrat poudariti. Končno je 
idarle prišlo do neke dramatizacije. Čeprav je tovariš Hafner rekel, da je 
dramatizacija odveč in nepotrebna, se je vendarle zgodila in ni naključna. 
fO je vredna posebnega razmisleka in po mojem mnenju tudi zaskrbljenosti. 

Ta dramatizacija namreč ni prva, res pa je, da v delu naše Skupščine tudi 
pogosta. Dramatizacija se kaže že v današnji seji, v napovedani kampanji na 

ti.  strani četrtkovega Dela, ko novinar pravi, da se ugotavlja odgovornost de- 
9atov, Ne _glede na to  ali je to nesporazum ali novinarska raca, bi za moje 
Umovanje s'amoupravnega delegatskega sistema taka naravnost "bogokletna" iz- 
va zahtevala posebno politično odgovornost novinarja, ki je to napisal. Dra- 
tizacija se kaže tudi v tonu nekaterih razprav, ki so se mi zdele kot mešani- 
presenečenja, užaljenosti, tudi arogantnosti in domišljavosti. Kar se je 
Milo, bi moralo biti samo po sebi umevno, dajalo pa se je temu dogodku pose- 
»  pomen, celo o tragičnem dejstvu se je govorilo, o katerem je treba posebej 
^misliti in o njem posebej razpravljati, posebej oceniti, kaj naj naredimo s 
H delegati in delegacijami in tako naprej. Vse to zato, ker se je, "bog ne 
5", zgodilo, da sta dva zbora glasovala drugače kot politični zbor. Nisem 
istas tiste idealne abstraktne sheme, da je samoupravni interes združenega 
u v teh dveh zborih, na drugi strani pa je politični zbor, ki je že po de- 
Hciji bolj odtujen. 

Tudi jaz verjamem, da so pri tej odločitvi imeli pomembno vlogo razni lo- 
Dll interesi;  že po opredelitvi sta ta dva zbora takšna, da se ti interesi 
^zijo, sta pač tako zasnovana. Če  bi le politični zbor sam po sebi zagotav- 
LX v zadostni meri obči, splošni interes, bi bila ta dva zbora popolnoma ne- 
^tebna. Že po svoji zasnovi sta malo lokalistična, zato je pač tu politični 
c, ki se poskuša z argumenti boriti za tisti interes, ki je po njegovem mne- 

^  širši, temeljni interes. Vendar tudi ta politični zbor ni brez lokalnosti, 
5te lokalnosti, ki izhaja iz njegovega položaja in moči in tesne zveze s po- 
mičnim in tudi z izvrsnim vrhom. Dostikrat, kot tudi v tem primeru, se' zaradi 
|QSl, ki se pokaže ob uresničevanju sistema, na katerega je imel ta vrh odlo- 
čen vpliv pri izvajanju ekonomske politike, pojavljajo takšni panični,. hitri, 
'terični ukrepi, ki naletijo pač na odziv, ki smo mu bili priča. Da ta zakon 
^tno ni tako nujen, se vidi iz današnjih pomirljivih stališč, saj se^sploh 
?-ahteva poseben usklajevalni postopek in očitno verjamemo, da so možne tudi 
^ge poti zagotovitve tistega splošnega, občega interesa. Zato se strinjam z 
5tni tistimi, ki so že pred menoj rekli, da je kakršnokoli dramatiziranje ne- 
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Otrebno in bi škodovalo pravici delegata, da se lahko suvereno odloča v skla- 
s pooblastili, ki jih je dobil in odgovarja predvsem tistemu, ki ga je de- 

5giral in ta je predstavnik občega interesa. Hvala. 

Predsednik  dr.  Ciril  Ribičič:  Hvala lepa. Duh razprave 
Ovarisa Šetinca podpiram. V zvezi z dramatizacijo in ugotavljanjem odgovor- 
0sti je napačno domnevati, da je samo ena rešitev zveličavna in sprejemljiva 
1 tedaj, ko ni sprejeta, ugotavljati odgovornost za to. Ta miselnost ne bi 
ila prava,, zato Družbenopolitični zbor verjame, da so možne tudi drugačne po- 
l kot tista, za katero se je opredelil na prejšnji seji. Zato so, kot bi re- 
*1 tovariš Šetinc, stališča pomirljiva ali drugače rečeno, realna in bodo v 
srn trenutku imela ustrezen učinek. Problem ni to, da je v Delu nastala ta na- 
^ka, ki nima podlage v nobeni razpravi na prejšnji seji Družbenopolitičnega 
oora, bolj zaskrbljujoče za nas in tudi zanimivo je to, da so jo nekateri ime- 
1 za resnično in so menili, da se lahko zgodi, da Družbenopolitični zbor zab- 
ava ugotavljanje odgovornosti delegatov v drugih dveh zborih. Prav je, da se 
famatizira in ne bi bilo slabo, če bi se dramatiziralo tedaj, ko gre za neus- 
^ezen odnos do stabilizacije na področju teh naložb, ko gre za neustrezen od- 

i0s do uveljavljanja delegatskega sistema. Na to, kar  danes označujemo z be- 
^do lokalizem, smo v zadnji analizi delegatskega sistema v naši Skupščini 
Pozorili. Dramatično je to, da se nekatere od teh teženj celo krepijo, ne pa 
Gabijo, saj je jasno, da ne Zbor združenega dela ne Zbor občin nista zamišlje- 
1 kot lokalistična zbora, čeprav sta takšna včasih v praksi. To dokazujemo v 
0Iemikah o delovanju našega političnega sistema in to daje v roke dodatne ar- 
^ente tistim, ki pravijo, da je politični sistem napačno zasnovan, ker pre- 
brano poudarja teritorialni vidik pred proizvodnim. Zato je dosledno uresniče- 
nje usmeritev o drugačni vlogi Zbora združenega dela pomembno za doslednejše 
Veljavi janje našega političnega sistema. 

Tovariš Križman, so bile dane kakšne konkretne pobude? Tovariš Šušraelj je 
i koncu prvega odstavka na drugi strani predlagal spremembo. V zadnjem stavku 
'•še, da Družbenopolitični zbor ocenjuje, da ni potrebno vztrajati pri spreje- 
^nju zakona in meni, da zato ni potreben postopek usklajevanja med zbori. To- 
^riš Šušmelj predlaga pred tem stavkom besedilo, da je treba takrat, ko bo 
*vršni svet poročal Skupščini, oceniti tudi uspešnost sprejetih usmeritev ter- 
primeru njihovega neupoštevanja ponovno pretehtati umestnost intervencijske- 

^ zakona. Potem se nadaljuje besedilo, da v sedanji situaciji Družbenopoli- 
••čni zbor ocenjuje, da ni potrebno vztrajati pri sprejemu zakona in zato ni 
^treben postopek usklajevanja med zbori. 

To po mojem mnenju izraža še večjo povezanost med stališči, ki smo jih 
^dnjič sprejeli in današnjimi sklepi. Nujna je odločna in učinkovita politič- 
* akcija ter samoupravna aktivnost, ne pa predah. Vsi se zavedamo, da je na 
^dlagi ustave in zakonov dana možnost, da se to vprašanje uredi z zakonom, če 
5 bo šlo s samoupravno akcijo. Samo tega ne bi pisali v sklep, ker bi se lahko 
šumelo kot grožnja. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo o predlo- 
žnem besedilu predloga sklepa. 

Kdor je za to, da se sprejme predlog sklepa, kot jih je predložil naš Od- 
^r za družbenoekonomske odnose, naj prosim glasuje 1 (33 delegatov glasuje za.) 

:5 kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklepe soglasno sprejeli. 

Predlagam, da bi zbor sprejel še  dodaten sklep, ki bi se glasil: "Druž- 
-nopolitični zbor ugotavlja, da je uvodna beseda Izvršnega sveta Skupščine 
I Slovenije, ki jo je podal na današnji seji podpredsednik Izvršnega sveta, 
skladu z usmeritvami, ki jih je zbor sprejel v obravnavi predloga zakona o 

^časni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih 
^jektov v letu 1984 in z razpravo na seji zbora". 

S tem bi se opredelili do uvodne besede, kar je za Izvršni svet lahko po- 
Ifobn.a osnova za njegovo aktivnost do jesenskih sej. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (33 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
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Hihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil soglasno sprejet tudi ta sklep. 

S tem zaključujem današnjo sejo in se zahvaljujem za aktivno udeležbo. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.lo uri.) 

. 
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