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SKUPNO     ZASEDANJE 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA.  ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

(20. JUNIJA 1984) 

Bredsedovala: Majda Poljanšek , predsednica Zbora občin. 

Začetek seje ob 9.35 uri. 

Predsedujoča Majda  Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! 
ričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitične- 
i zbora. Na skupnem zasedanju bomo poslušali obrazložitev predloga za izvolitev 
)dpredsednika in dveh članov Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
.ovenije in imenovanje dveh predsednikov republiških komitejev in predloga za 
izrešitev in imenovanje namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve 
i nekaterih namestnikov predsednikov republiških komitejev, ki jo bo podal to- 
iriš Dušan Sinogoj, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Po tej obrn-zložitvi bomo poslušali uvodno besedo k informaciji Izvršnega 
'eta Skupščine SR Slovenije o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uvelja- 
.tvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva, ki jo bo 
)dal tovariš Alojz Klemenčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega 
miteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
.ovenije. 

Dušan  Sinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Na zadnjem zaae- 
mju vseh zborov Skupščine SR Slovenije ste izvolili podpredsednika Izvršnega 
r<=!ta Skupščine SR Slovenije za področje političnega sistema in družbenih dejav- 
)sti in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter imenovali republiške 
kretarje in predsednike republiških  komitejev. Takrat sem poudaril, da zaradi 
•atkega roka ni bilo mogoče opraviti v okviru Socialistične zveze delovnega 
ludstva vseh potrebnih razprav za kandidita za podpredsednika Izvršnega sveta 
i gospodarsko področje in kandidatov za dva člana Izvršnega sveta, ki bi hkrati 
jravljala dolžnosti predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje 
i predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesne kultu- 
>.  Napovedal sem, da bom kandidate za opravljanje navedenih dolžnosti predlagal 
i današnjem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije. 

Po postopku evidentiranja v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva 
« bilo zajetih prek 20 možnih kandidatov, pri čemer so vsi izpolnjevali strokovne 
»goje, ki se zahtevajo za opravljanje tako odgovorne dolžnosti in merila kadro- 
mja za opravljanje najodgovornejših nalog in funkcij, ki so opredeljena v 
•užbenem dogovoru o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji. 

V temeljiti razpravi je bil oblikovan predlog možnih kandidatov, ki so jih 
ito obravnavali koordinacijski odbori za kadrovska vprašanja pri predsedstvu 
jpubliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, vse 
»finske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
redsedstvo Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Ob razpravah o možnih kandidatih v navedenih organizacijah Socialistične 
'eze delovnega ljudstva in njenih organih je bila podana možnost, da delovni 
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j udje in občani, povezani v združenem delu ter v drugih samoupravnih organizacijah 
i skupnostih, dodatno evidentirajo možne kandidate. V obravnavi možnih kandidatov 
L bilo dodatnih predlogov, prav tako ni bilo pripomb k predlaganim kadrovskim 
»šitvam. 

Iz poročila, ki mi ga je posredovalo predsedstvo Republiške konference 
acialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ugotavljam, da so kandidati, 
L sem jih predložil dobili široko podporo. Tako oblikovan predlog kandidatov 
i predsednika, za podpredsednika in člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
jnije, v katerem smo upoštevali njihovo strokovnost, dosedanje odgovorno oprav- 
ianje posameznih družbenih dolžnosti ter sposobnost usklajevanja in povezovanja 
.rših družbenih interesov, zagotavlja, da bodo skupaj z ostalimi člani Izvršnega 
^eta lahko uresničevali ustavno odgovornost Izvršnega sveta za stanje na vseh 
)dročjih družbenega življenja v republiki. 

Tako na podlagi 395. člena ustave SR Slovenije predlagam, da izvolite za 
»dpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janeza Bohoriča, vodjo 
»slovnega odbora delovne organizacije Sava Kranj, za člana Izvršnega sveta Skup- 
iine SR Slovenije Marka Kosina, veleposlanika SFRJ v Republiki Italiji ter ga 
.rati imenujete za predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 
•- Martina Zoriča, izrednega profesorja  na Visoki tehnični šoli v Mariboru ter 
. hkrati imenujete za predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
nje ter telesno kulturo. 

Janez Bohorič že vrsto let opravlja odgovorne vodilne dolžnosti v delovni 
ganizaciji Sava Kranj. V svojem dosedanjem delu je pokazal veliko ustvarjalnost 
i razvijanju socialističnih samoupravnih družbenih odnosov ter s tem doprinašal 
poglabljanju odločujočega vpliva delavskega razreda v naši družbi.. Posebno 
ivzetost je pokazal pri izvrševanju palog in programa gospodarske stabili- 
icije in pri razreševanju tekočih problemov na področju gospodarstva. Izrazi- 
so njegove sposobnosti in znanja ter ustvarjalna zavzetost pri skupnem delu 

. vodenju ob hkratnem zavedanju odgovornosti za opravljanje svojih nalog, 
iva ugled in zaupanje v svojem življenjskem in delovnem okolju. 

Ta celovitost njegovih osebnostnih kvalitet v največji meri zagotavlja, da 
uspešno opravljal odgovorno nalogo. 

Vse dosedanje delovanje Marka Kosina je usmerjeno na področje mednarodnih 
nosov. Opravljal je vrsto pomembnih dolžnosti v diplomatsko konzularni službi 
RJ v tujini, kakor tudi v organih federacije in republike. Njegovo poznavanje 
dnarodnih odnoscv', tako političnih kot gospodarskih ter njegove organizacijske 
vodstvene sposobnosti zagotavljajo ne samo uspešno delo Republiškega komiteja 
mednarodno sodelovanje, temveč tudi izvrševanje nalog, ki jih ima Izvršni 

et na področju naše neuvrščene in miroljubne zunanje politike in v tem okviru 
posebej na področju aktivnosti za nadalinje širjenje in poalabljanje vsestran- 

ega sodelovanja s sosednjimi državami, še posebej z deželami, kjer živi in 
La naša narodna skupnost. 

Dr. Martin Zorič od vsega začetka svojega dela opravlja dolžnosti na področju 
Dbraževanja, ne samo kot predavatelj in profesor, temveč tudi kot aktivni druž- 
icpolitični delavec. Pomemben je njegov prispevek pri vsebinskem in organiza- 
jskem oblikovanju sistema usmerjenega izobraževanja, predvsem v pripravah na 
»hod na usmerjeno izobraževanje v višjem in visokem šolstvu. To njegovo dosedanje 
Lo, osebnostne kvalitete in aktivno družbenopolitično delovanje nam zagotavlja, 
bo lahko v prihodnjem obdobju uspešno vodil delo Republiškega komiteja za vzgo- 
in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Ob predlaganih kadrovskih dopolnitvah Iz- 
§nega sveta Skupščine SR Slovenije, predlagam tudi nekatere kadrovske spremem- 
pri namestnikih republiških sekretarjev in namestnikih predsednikov republiških 
nitejev, da bi s tem omogočil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije zagotavlja- 
njegovo odgovornost za delo republiških upravnih organov. Tako naj bi imenovali 
Lri nove namestnike predstojnikov republiških upravnih organov, enega naj bi po- 
zno imenovali, dva razrešili zaradi ppokojitve in enega zaradi odhoda na drugo 
Lžnost. 

Predlagam, da razrešite mag. Stanka Renčija, dolžnosti namestnika predsednika 
>ubliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker bo prevzel novo 
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olžnost, Ivana Winklerja, dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za 
otranje zadeve, ker se je upokojil, Franja Lundra, dolžnosti namestnika pred- 
ednika Republiškega komiteja za promet in zveze, ker se bo upokojil. 

Da bi zagotovili tekoče in nemoteno delo republiških upravnih organov, predla- 
am, da imenujete namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve in nekate- 
e namestnike predsednikov republiških komitejev, in sicer: Franca Pivca, glavnega 
ajnika Univerze Maribor, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgo- 
o in izobraževanje ter telesno kulturo, Branimirja Bračka, republiškega podsekre- 
arja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, za namestnika republiškega 
ekretarja za notranje zadeve, B3Jana Turka, direktorja sektorja sestavljene or- 
anizacije združenega dela Vipa, za namestnika predsednika Republiškega komiteja 
a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Franca Skufco, namestnika direktorja 
epubliške uprave  za družbene prihodke, za namestnika predsednika Republiškega 
omiteja za delo, ter Toneta Poljšaka  ponovno imenujete za namestnika predsed- 
ika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Tudi za vse te predlagane kandidate je tekel postopek preko občinskih konfe- 
enc Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Koordinacijskega odbora 
a kadrovska vprašanja pri predsedstvu Republiške konference SZDL in predsedstva 
spubliške konference SZDL Slovenije. Kandidati ustrezajo družbeno dogovorjenim 
adrovskim merilom, ki so bila opredeljena v Republiški konferenci Socialistične 
veze delovnega ljudstva,tako da njihova politična primernost ter strokovna 
sposobljenost zagotavljajo uspešno ter strokovno vodenje republiških upravnih or- 
anov. Hvala. 

Predsedujoča Majda Poljanšek: Tovarišu Sinigoju se zahvaljujem 
a podano obrazložitev in tako kot je bilo že rečeno, bomo razpravo in volitve 
cedlaganih kandidatov za posamezne funkcije opravili vsak na svojem zboru. 

Besedo ima tovariš Alojz Klemenčič, član Izvršnega sveta in predsednik Repub- 
Lškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. Tovariš Klemenčič, 
rosim. 

Alojz  Klemnčič: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet 
cupščine SR Slovenije je maja sprejel program ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi 
crepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva z namenom, da bi 
^spešil nekatere aktivnosti za uresničitev dolgoročnega programa gospodarske sta- 
Llizacije. 

Med razpravo o programu je bilo danih veliko pripomb in predlogov. Izvršni 
ret je vse proučil in jih večinoma upošteval pri dokončnem besedilu programa, 
sročilo o pripombah in dopolnitvah ste delegati prejeli za današnjo sejo. 

Program ni popoln  in dokončen, vendar sodimo, da v tem trenutku ni osnovni 
imen, da bi ga še nadalje izpopolnjevali, temveč da ga takoj začnemo učinkovito 
resničevati. Taka opredelitev izhaja iz stališča, poudarjenega v. razpravi, da 
rogram ne sme biti enkatna akcija, temveč začetek procesa, ki bo v mncgočem 
jreminjal odnos do obvladovanja nakopičenih neskladij med ustvarjenim in porablje- 
[rn dohodkom, odnos v finančnih tokovih, odgovornost za stanje v organizacijah 
Iruženega dela ter za večje uveljavljanje ekonomskih zakonitosti. Ta začetek 
>ra biti konkreten in obvezujoč. Zato je prav, da že danes ugotovimo, kateri 
rccesi in aktivnosti so se že začeli in koliko se v praksi potrjuje s programom 
ičrtano iskanje rešitev za sedanje zapletene gospodarske razmere. 

Nekateri kazalniki gospodarskih gibanj so v letošnjih prvih petih mesecih v 
? Sloveniji zadovoljivi. 

Industrijska proizvodnja se je povečala za 3,4 %, izvoz za 14 %, na.konver- 
.bilno tržišče celo za 20 %. Celotni skupni uvoz se je zmanjšal, uvoz s konver- 
[bilnega tržišča pa povečal za 5 %. Pokritje skupnega uvoza z izvozom je. bil 
tem obdobju 104 % oziroma na konvertibilnem tržišču celo 111 %. Bistveno manj 
[cdna sta devizni priliv in odliv. Tako se je devizni priliv od izvoza blaga 
i storitev v SR Sloveniji v obdobju januar-april v primerjavi z enakim obdobjem 
mi zmanjšal za 4 %, devizni odliv za plačilo uvoza blaga in storitev pa povečal 

m  20 %. 
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Izplačila za investicije v osnovna sredstva so se v štirih mesecih letos 
lovečala za 73 %, še zlasti pa izplačila za investicije, v osnovna sredstva 
r  družbenih dejavnostih. Kljub visokim indeksom v začetku leta pa bodo izplačila 
:a investicije v osnovna sredstva tudi letos realno nižja kot v letu 1983. 

Globalna likvidnost bank v SR Sloveniji je bila v prvih štirih mesecih letos 
lobra, saj so imele banke na žiro računih 9,7 % več sredstev kot v enakem obdobju 
.ani. To je rezultat strožje posojilno-denarne politike in drugih ukrepov, ki ter- 
ajo od bank' povečano skrb za svojo likvidnost. 

V začetku tega leta pa se je likvidnost gospodarstv§ poslabšala, saj so se 
.enarna sredstva organizacij združenega dela v prvih dveh mesecih zmanjšala pov- 
•rečno  za 5,2 %. To je prav tako rezultat ukrepov posojilno-denarne politike, 
i organizacijam združenega dela onemogočajo neomejeno pridobivanje novih posojil. 

Cene industrijskih izdelkov pri slovenskih proizvajalcih sć  se y prvih petih 
esecih povečale za 7,5 %, v Jugoslaviji pa za 6,3 %. Cene na drobno so se v 
loveniji povečale za 9,6 %, v Jugoslaviji za 9,7 %. Življenjski stroški so se 
Sloveniji povečali za 11,1 %, v Jugoslaviji za 10K4 %. 

Navedeni podatki o rasti cen v prvih petih mesecih pa zaradi okoliščin po 
dmrznitvi cen niso zadostna osnova za napovedi o rasti cen v naslednjih mesecih. 

Podatki o poslovanju OZD iz gospodarstva v prvem četrtletju kažejo, da je 
elotni prihodek gospodarstva za 66,6 %, dohodek pa za 59,4 % višji, kot je bil 
prvem četrtletju lani. Znižali so se delež skupne in splošne porabe v dohodku, 

elež čistih osebnih dohodkov ter delež skupne porabe delavcev v TOZD, povečale 
a so se druge obveznosti iz dohodka predvsem zaradi obresti. 

Poleg navedenih gospodarskih gibanj v začetku leta so za uresničevanje dol- 
Dročnega programa gospodarske stabilizacije v letu 1984 pomembne tudi opredeli- 
le o medsebojni povezanosti cen, obrestnih mer in tečaja dinarja, kot soodvisne 
2lote. Predvideno je, da bomo postopoma do 1. aprila 1985. leta dosegli pozitivno 
srestno mero (t.j. višjo od proizvajalčevih cen industrijskih proizvodov),da 
omo  sproti prilagajali tečaj dinarja rasti proizvajalčevih cen, da bomo usklaje- 
ali cene energije za 15 % in cene storitev v železniškem prometu za 10 % nad 
astjo proizvajalčevih cen ter da bomo sproti prilagajali cene naftnih derivatov 
3čaju dinarja. Navedene medsebojne odnose ponovno poudarjamo predvsem zato, 
er vsi, ki Oblikujejo cene, premalo upoštevajo^da s svojimi odločitvami nepo- 
redno vplivajo na povečevanje obrestnih mer, na spremembe tečaja dinarja ter 
a ponovna povečevanja cen energije, železniškega prevoza, kar v skladu z dol- 
oročnim programom gospodarske stabilizacije zaostruje pogoje gospodar^enDa 
slotnega združenega dela. ■'- 

' Tovarišice in tovariši delegati! Nekatera dogajanja pri oblikovanju cen po 
Imrznitvi niso v skladu z obveznostmi, ki jih je prevzelo združeno delo ob pri- 
ravi projekcije, in s sprejetimi predpisi za izvajanje politike cen v letu 1934. 
•. ma-^a so se cene povečale nad pričakovanji, čeprav še niso bili dokončno op- 
ivijeni vsi i dogovori za izvajanje politike cen po odmrznitvi. Ugotavljamo namreč, 
. cenovni pritiski konec maja in v začetku junija vodijo v skokovito rast infla- 
je. 

Stopnja inflacije je konec maja znašala v SFRJ 51,3 %, v SR Sloveniji pa 
,2 %. Ocene za junij in julij pa potrjujejo predvidevanja, da bo julija že 
esežena stopnja inflacije iz decembra leta 1983, ko je v SR Sloveniji znašala 
%. 

V projekciji gibanja cen za leto 1984 je predvideno, da bo stopnja inflacije 
cembra 1984 v primerjavi z decembrom 1983 znašala 40 %. Ker.so se v II. oolletju 
ni cene mesečno dokaj povečevale je realno pričakovati tudi negativne stopnje 
ati v obdobju od avgusta do decembra. To bi znižalo stopnjo inflacije, doseženo 
prvih sedmih mesecih. 

Proizvajalčeve cene industrijskih proizvodov se lahko v skladu s projekcijo 
večajo za največ 30 %. 

Taka usmeritev je bila sprejeta z globalno projekcijo gibanja cen za leto 
84, ki jo je konec aprila sprejel svet Zvezne skupnosti za cene v sodelovanju 
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z Gospodarsko zbornico Jugoslavije. Hkrati je svet sprejel sklep, da v splošnih 
združenjih pripravijo možne spremembe cen za skupine oziroma podskupine proiz- 
vodov. V globalnih omejitvah za spremembe cen posameznih panog je predvideno tudi 
postopno odpravljanje najizrazitejših neskladij cen posameznih proizvodov in 
storitev. Razčlenjeno projekcijo so sprejela splošna združenja Jugoslavije ob so- 
delovanju splošnih združenj republik in pokrajin do 31. maja 1984. Predstavniki 
slovenskih  splošnih združenj in GZ Slovenije so sodelovali pri vseh pripravah, 
opozarjali na številne probleme in si prizadevali za uveljavitev nekaterih pred- 
logov, ki pa niso bili vsi upoštevani pri .končnem dokumentu. 

Samostojnost organizacij združenega dela pri oblikovanju cen vključuje tudi 
iresničevanje družbeno dogovorjenih ciljev politike cen, t.j. odgovornost za 
jvoje cene in za splošno rast cen, kar je nedvomno v tem trenutku najtežje in 
lajodgovornejša naloga vseh, ki oblikujejo cene. 

Ni odveč povedati, da so razmere na tržišču zaenkrat še take, da bi organi- 
:acije združenega dela lahko povečale cene številnim izdelkom tudi za nekaj 
.00 %. To nekateri predlagajo bodisi zaradi dejanske podcenjenosti izdelka bodi- 
si zaradi pomanjkanja blaga, zaprtosti tržišča ipd. Prekomerno povečevanje cen 
>a povzroča povečanje splošne rasti cen z vsemi že znanimi posledicami za celotno 
■cspodarstvo. Torej ni pomembno samo usklajevanje sprememb cen glede na tržne mož- 
osti, pomembno je tudi vodenje politike cen ob izredno omejenih možnostih za 
kupno povečanje cen. Pri tako postavljenem cilju in uresničevanju tekoče politike 
en pa so številne nelogičnosti, konflikti in tudi napake. To vse skupaj še bolj 
težuje uresničevanje postavljenega cilja. 

Na navedena dejstva je potrebno opozoriti, ne samo zato ker se večina med vami 
njimi sooča, temveč tudi zato da ponovno ugotovimo, da takega načina reševanja ne 

oremo sprejemati. Dane so bile nekatere pripombe zaradi neučinkovitosti sedanje- 
a načina izvajanja politike cen, ne pa tudi predlogi, kako naj gospodarstvo pos- 
uje ob nadaljnji skokoviti inflaciji, ob neizprosnem povečevanju obrestnih mer in 
ečaja dinarja. Kdo bo konec junija in julija odgovorajal na številna vprašanja, 
o bodo uresničene napovedi o višji stopnji inflacije, kot je bila konec leta 1983. 
ako bo gospodarstvo poravnalo stroške obresti, če bodo znašale 50-60 ali tudi- 
eč odstotkov. Od kod bo gospodarstvo "čez noč" (podobno kot rastejo cene) dobilo 
astna obratna sredstva in tako preprečilo velik stroškovni pritisk zaradi poveča- 
ih obrestnih mer. Na vsa ta in seveda še številna druga vprašanja vsi tisti, ki 
podbujajo rgst cen, ne odgovarjajo. Seveda bi bilo naivno, če bi ta odgovor 
ričakovali od njih, in še bolj naivno, če bi prepustili razvoj dogodkov v navedeno 
ner. 

K letošnji inflaciji je prav gotovo pripomogla  zamrznitev cen pred začetkom 
Sta. Vse dosedanje zamrznitve, med njimi tudi zadnja, so kopičile nove težave, 
L so se premagovale s skokovito rastjo cen po odmrznitvi. Iz dosedanjih izkušenj 
a je dobro znano, da to ni pravilna pot in primeren način razreševanja cenovne 
roblematike. 

Na  zadnjem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet 
>ročal o široki aktivnosti, ki je bila organizrana v republiki po odmrznitvi 
;n, da bi se nosilci oblikovanja in družbenega nadzora cen seznanili z rešitvami 
novih predpisih o cenah. Pojasnjene so bile tudi sankcije v posojilnodenarni 
)litiki. 

Pri izvajanju politike cen maja in junija pa posamezni dogodki potrjujejo, 
i sprejeti predpisi niso dovolj prodrli v združeno delo, pogosto niti do poslo- 
»dnih organov, še manj pa do delavcev oziroma organov samoupravljanja. 

V organizacijah združenega dela se pritožujejo, da ne poznajo posameznih 
ssitev za možno rast cen iz projekcije in da so nekatere opredelitve nerealne. 
e bolj se utrjuje sodba, da so zaradi težav pri uveljavljanju predlogov v 
'lošnih združenjih med pripravo projekcije ostala odprta nekatera vprašanja, ki 
h bo težko razreševati s projekcijo. Hkrati pa menimo, da bo še teže uveljavlja- 

. predlcae za spremembo projekcije. Očitno je, da v nekaterih združenjih niso 
'avočasno sprejeli usklajene projekcije in presodili posledic uresničevanja novih 
'edpisov o cenah na materialni položaj organizacij združenega dela. Tudi zaradi 
evilnih vprašanj organizacij združenega dela in  težav pri uveljavljanju novih 
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en ugotavljamo, da ta dokument organizacijam ni bil dovolj pojasnjen. 

Da bi ugotovili, kako bodo spremembe cen na podlagi projekcije vplivale na 
lovensko gospodarstvo, je Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo iz Maribora 
zračunal globalne učinke uresničevanja projekcije. Izražun predvidenega povečanja 
zhodriih cen po projekciji je pokazal, da bo povprečno povečanje proizvajalskih 
en industrijskih proizvodov v SRS za 3 % nižje od rasti cen industrijskih pro- 
zvodov v SER Jugoslaviji. Na podlagi predvidenih sprememb vhodnih in izhodnih 
en je bilo ugotovljeno, da se bodo cene vhodnih materialov samo za predelovalno 
ndustrijo povečale za 32 %,   cene izhodnih proizvodov pa za okoli 22 %. Razlike 
ed vhodnimi in izhodnimi cenami se bodo torej še zaostrile. 

Inštitut je na določenih predpostavkah tudi predvidel, kolikšna bo ta razlika 
živilski industriji. 

Navedene ugotovitve terjajo presojo cenovnih odnosov medsebojno odvisnih 
rganizacij   združenega dela v reprodukcijski verigi in oceno, ali bodo navedene 
azlike med vhodnimi in izhodnimi cenami pospešile prestrukturiranje nekaterih 
ospodarskih dejavnosti v skladu z izhodišči razvojne politike Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri uresničevanju politike cen po sprejetju 
krepov za odmrznitev cen so določene težave tudi zato, ker so nekatere organiza- 
ije združenega dela že pred sprejetjem razčlenjene projekcije v splošnih združenjih 
ugoslavije začele uveljavljati nove cene. Nekatere so že v začetku maja pohitele 
uveljavitvijo cen na'podlagi opredelitev v globalni projekciji. Pri tem pa niso 

poštevale niti globalnih možnosti rasti cen niti predvidenega postopnega spreminja- 
la rasti cen med letom. Zato morajo organizacije združenega dela vse previsoke 
sne uskladiti z možno rastjo in predvidenim postopnim povečevanjem cen v skladu 
razčlenjeno projekcijo. 

Zahteve za povečanje cen so ves čas po odmrznitvi izredno velike. Od 3. maja 
D 15. junija je Republiška skupnost za cene prejela že preko 350 obvestil za 
premembe cen več kot 30.000 izdelkov, občinske skupnosti za cene pa celo že več 
isoč obvestil o cenah, medtem ko o številu proizvodov in storitev še ni podatkov. 

Za velik del obvestil je značilno, da organizacije združenega dela ne upošte- 
ajo dogovorjene možne rasti in postopnega povečanja cen. Nekateri napačno tolma- 
Ljo projekcijo kot pravico za povečanje cen in ne le kot možnost za spremembo 
sn, ki jih je potrebno utemeljiti na osnovi meril iz zakona. Dostikrat obvesti- 
om  niso priloženi sklepi organov samoupravljanja, kot je bilo dogovorjeno in 
predeljeno v predpisih. 

V takih razmerah imajo skupnosti za cene in njihovi sveti izredno pomembno 
i odgovorno nalogo. Poleg strokovnega preverjanja obvestil o spremembah cen je 
rav zaradi pogostega neizpolnjevanja predpisov potrebno po najširši družbeni 
resoj i v svetih skupnosti zagotoviti ponovno usklajevanje v OZD. Od prejetih 
bvestil je bilo kar 90 % pomanjkljivih. Zanje je Republiška skupnost za cene 
ihtevala, naj se dopolnijo. Kadar so vsa prizadevanja skupnosti za cene neučin- 
>vita, mora skupnost izdati odločbo o prepovedi prodaje po novih cenah. 

Na osnovi prispelih obvestil so pripravljene prve grobe ocene, ki potrjujejo 
redvidevanja o rasti cen v juniju in juliju. Prav zato je potrebno v tem trenutku 
najširšo družbenopolitično akcijo in z vsemi možnimi ukrepi, ki jih predvidevajo 
>vi predpisi o cenah, preprečiti veliko povišanje cen v teh mesecih ter porazde- 
.ti predvidena povišanja vse do konca leta. To je tem bolj pomembno, če hočemo 
\iliti močan vpliv cen zlasti nekaterih proizvodov in storitev na povečanje živ- 
lenjskih stroškov. 

Ugotavljamo, da nekatere organizacije združenega dela kljub pozivom skupno- 
:i za'cene in tržnih inšpektorjev niso pripravljene pravočasno uskladiti cen s 
redpisi in docovorjeno politko cen v letu 1984. Skupnosti za cene in tržni 
išpektorji v takih primerih ukrepajo v skladu z odlokom o posojilno-denarni 
jlitiki. Doslej sta organa poslala poslovnim bankam obvestila o kršitvi politike 
In za 28 organizacij  združenega dela. Poslovne banke so takoj ukrepale proti 
ID - kršiteljicam politike ceni Predpisi posojilno-denarne politike predvideva- 
> tudi izredno ostre ukrepe narodne banke proti poslovnim bankam, ki ne bi 
'.polnjevale predvidenih predpisov. 
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Takšen odnos organizacij združenega dela do izpolnjevanja skupno dogovorje- 
ih obveznosti kaže, da se v vseh okoljih Se ne zaveda nujnosti zadrževanja in- 
lacije v dogovorjeni višini, peprav je to pomemben pogoj za uresničevanje gos- 
Ddarske stabilizacije. Nasprotno, takšno obnašanje potrjuje dejstvo, da ponekod 
2 vedno podrejajo širši družbeni interes ozkim individualnim interesom in pri 
5m ne. pomislijo, kako bodo vplivale njihove odločitve na celotno združeno delo, 
sprodukcijo in na življenjski standard delovnih ljudi in občanov. 

Veliko je tUdI" vprašanj o veljavnosti raznih dodatkov in doplačil ob uradno 
Dločenih cenah, že večkrat smo ponovili svoje stališče, da je potrebno vsa 
i doplačila ugotoviti in evidentirati ter se do njih javno opredeliti. V prog- 
im ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno 
3nsolidacijo gospodarstva je predvideno, da bo Gospodarska zbornica Slovenije 
ridentirala in analizirala vse vrste doplačil, kar bo osnova za naše nadaljnje 
trepanje. Sodimo, da brez jasne opredelitve do teh pojavov v širšem jugoslovan- 
cem prostoru ni možno urejati cenovnih odnosov med proizvajalci surovin, repro- 
ikcijskih materialov in končnih proizvodov. 

Za nadaljnje uresničevanje politike cen je predvidena tudi dopolnitev odloka, 
katerim bi se spremenil sedanji režim obveščanja 30 dni pred uveljavitvijo novih 
jn. Del proizvodov bo razvrščen v skupino, za katero velja oblikovanje cen na 
movi samoupravnih sporazumov, del pa v; skupino, za katero velja obveščanje osem 
li po uveljavitvi cen, tako da bo v ta režim vključenih 55 % industrijskih proiz- 
)dov. S tako spremembo bo še bolj poudarjena odgovornost organizacij združenega 
ila pri samostojnem oblikovanju cen in uresničevanju politike cen. 

Med problemi, povezanimi z uveljavljanjem novih predpisov o cenah in vodenjem 
ilitike cen v letošnjem letu, poudarjamo nekatere vidike cenovnih neskladij pri 
letijskih pridelkih in živilih za osnovno preskrbo delovnih ljudi in občanov. 

Zvezni izvršni svet je pripravil predlog dogovora o ukrepih za organiziran 
:kup pšenice letine 1984 za usklajevanje v Medrepubliškem komiteju za področje 
•žišča. 

V dogovoru je predvideno, da se poleg osnovne cene pšenice uvedeta tudi enot- 
premija za odkup pšenice v Jugoslaviji in dodatno spodbujanje odkupa pšenice 

republikah in pokrajinah.S kombinacijo politike cen in regresiranja bi se zmanj- 
li stroškovni pritiski cen pšenice na povečanje cen moke in kruha. Prenašanje 
eh stroškovnih pritiskov cen vhodnih sestavin bi namreč povzročilo veliko večje 
večanje cen moke in kruha, kot je predvideno z letošnjo politko cen. To pa bi 
rati poslabšalo življenjski standard delovnih ljudi in občanov, predvsem tistih 
nizkimi osebnimi dohodki. 

Po prvih ocenah potrebnih sredstev za zmanjšanje stroškovnih pritiskov pri 
likovanju cene pšenice, da bi ohranili predvidene cene moke in kruha, bo 
trebno zagotoviti okoli 2.300 mio din. 

Podobni cenovni odnosi kot pri pšenici so tudi pri nekaterih drugih živilih, 
radi nepokritih cen vhodnih surovin bodo nastajale negativne razlike, zato 
potrebno zanje zagotoviti dodatna sredstva za regresiranje. Prva predvidevanja 

žejo, da bo potrebno skupno- zagotoviti okoli 5.000 mio din za ublažitev cenov- 
h pritiskov pri osnovnih živilih. 

Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve je prejšnji teden 
razširjeni seji že obravnaval navedeno problematiko. Izvršni svet Skupščine 
Slovenije bo kmalu razpravljal o zagotavljanju sredstev in sprejel ukrepe, ki 
v njihovi pristojnosti, nekatere ukrepe bomo predlagali Zveznemu izvršnemu 

Etu, ukrepe v pristojnosti Skupščine SR Slovenije,pa bo Izvršni svet pravočas- 
predložil. 

Tcvarišice in tovariši delegati! S programom finančne konsolidacije gospodar- 
va in bank je bila predvidena izpopolnitev večine predpisov, ki urejajo načine 
r>oaoje poravnavanja medsebojnih" obveznosti v ggspodarstvu in v bankah, ugo- 

vljanje posojilne in investicijske sposobnosti ter način in pogoje ugotavljanja 
razporejanja dohodka. Namen vseh tehsprememb je bil predvsem zagotoviti finan- 

? disciplino ter odpravljanje fiktivnega dohodka. 
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Večina predviđenih predpisov že velja. Z njimi se bistveno spreminjajo 
jgoji gospodarjenja, predvsem pogoji za investicijsko dejavnost, saj morajo 
ivestitorji dokazovati, da imajo poleg sredstev za investicije zagotovljene 
idi trajne vire obratnih sredstev. Zavedamo se, da bodo nekatere izgradnje pre- 
Lnjene ali celo ustavljene. Bistveno se bodo zmanjšala združena sredstva za ne- 
itere prednostne razvojne objekte, pri čemer bo združevanje za izjemne namene 
imo zaviralo doseganje ciljev o zagotavljanju trajnih in dolgoročnih virov 
l obratna sredstva. V organizacijah združenega dela morajo nemudoma pripraviti 
rograme oblikovanja trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev in jih z vso 
ivzetostjo uresničevati s tekočo poslovno politiko in vsakoletnim razporejanjem 
.stega dohodka. Enako načelo velja tudi'za uresničevanje vseh drugih ukrepov 
i finančno konsolidacijo. 

Letos morajo biti osebni dohodki še bolj odvisni od doseženih delovnih in 
)slovnih rezultatov. Tudi zvezni zakon o omejevanju naraščanja  sredstev za 
lebne dohodke v organizacijah, ki so nelikvidne, in v OZD z nekrito izgubo, 
i bil sprejet zato, da bi pripomogel k hitrejšemu odpravljanju vzrokov slabih 
»slovnih rezultatov. V SR Sloveniji je 68 organizacij združenega dela z nekrito 
:gubo, od katerih jih bo moralo 27 v skladu z zakonom zmanjšati akontacije oseb- 
.h dohodkov. To nedvomno terja, da še v tem letu temeljito presodimo, katere od 
ih organizacij bodo uspešno in hitro sanirane, katerim je združeno delo priprav- 
eno solidarnostno pomagati in za katere je potrebno uporabiti ukrepe za stečaj. 

Ker bo pri izplačilih akontacij osebnih dohodkov julija največ teža\e v orga- 
.zacijah združenega dela, ki imajo neporavnane obveznosti ali nekrito izgubo, 
bodo morale strokovne službe, poslovodni organi in družbenopolitične organiza- 

je prizadevati za uresničitev sprejetih ukrepov. 

V vseh razpravah je bilo precej pozornosti namenjene predlogu ukrepov za 
anj sevanje obveznosti gospodarstva v letu 1984 in možnosti za zmanjševanje 
terialnih potroškov. 

Program ukrepov zahteva realno presojo stanja povsod tam, kjer delavci v zdru- 
nem delu ustvarjajo, prerazporejajo in trosijo družbena sredstva. Ob obravnavi 
anja na posameznih področjih družbene reprodukcije Izvršni svet ugotavlja, da 
bil v zadnjih nekaj letih pri skupni in splošni porabi dosežen določen napredek, 

j se je zmanjšal delež družbenega proizvoda, namenjen tema dvema oblikama porabe, 
nekaterih .SIS družbenih dejavnosti so bili valorizirani programi, da bi se 
pravil materialni položaj izvajalskih organizacij v zdravstvu in šolstvu, 
daljevati bo treba zlasti z boljšim organiziranjem in selektivnim usmerjanjem 
edstev v tem delu družbene porabe. 

Na osnovi teh ugotovitev je Izvršni svet predlagal, da se prouči racionalno 
ošenje družbenih sredstev tudi pri drugih subjektih družbene reprodukcije 
prilagodi obstoječim zmanjšanim materialnim možnostim. 

Veliko pobud je bilo danih tudi za zmanjševanje obveznosti za financiranje 
upnih nalog v federaciji in v drugih republikah ter pokrajinah. Izvršni svet 
upščine SR Slovenije bo predlagal, naj se preverijo vse te obveznosti, ki se 
hko zmanjšajo le na podlagi spremenjenih zakonskih in planskih predpisov. 

Predviđeno možno zmanjševanje materialnih potroškov v programu ukrepov ne 
meni že možnega zmanjševanja materialnih stroškov, ker: lahko materialni 
roški naraščajo tudi ob zmanjševanju materialnih potroškov zaradi rasti cen 
rabljenega materiala in storitev. Kljub pomislekom v nekaterih razpravah pa 
vršni svet meni, da zmanjševanje potroškov še ni dovolj izkoriščena možnost 
izboljšanje gospodarjenja. Zato sodimo, da sta tudi na tem področju potrebni 

vzetost in odločnost, saj je gospodarno poslovanje osnova za uspešno finančno 
nsolidacijo. 

Tovarišice in tovariši deleaatil Skupščina SR Slovenije je že ob obravnavi 
edloga programa ukrepov naložila vsem nosilcem aktivnosti, da takoj poskrbijo 
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jla so občine pri zmanjševanju posameznih obveznosti upoštevale s programom pred- 
/ideno selektivno usmeritev. Menimo tudi, da so  se z uresničevanjem programa 
sačeli tudi določeni kakovostni procesi, ki se kažejo v večjem nadzoru nad prili- 
ki sredstev, pregledu porabe vseh sredstev, presojanju negospodarskih investicij 
Ltd. Izvršni svet sodi, da je potrebno tako usmeritev podpreti, saj je začetek 
srilagajanja zmanjšanim materialnim možnostim. 

Hkrati pa ugotavljamo, da v vseh okoljih še niso spoznali, da ni več možnosti 
ta.  tako obsežno zajemanje sredstev iz dohodka, čistega dohodka in osebnega dohodka 
:ot v preteklih letih. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodi, da je potrebno 
spodbuditi aktivnosti v vseh okoljih in zaostriti odgovornost za uresničevanje 
»prejete politike. 

Predvidena gospodarska gibanja, na katera bodo vplivali dosedanji rezultati 
)pslovanja, novo oblikovane cene, povečane obresti ter sprejeti finančni predpi- 
:i, zahtevajo temeljit, resen in odgovoren odnos do dela in družbenih sredstev 
r vsaki samoupravni organizaciji in skupnosti ter v vseh asociacijah združenega 
lela. Sprejete usmeritve terjajo učinkovitejše anqažiranje vseh družbenih 
redstev, večjo delovno storilnost, torej večji prispevek vsakega posameznika 
uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Zaradi najnovejših ukrepov, povezanih z delitvijo osebnih dohodkov, 
rganizacije združenega dela, ki bodo imele- nekrito izgubo ali bodo nelikvidne, 
e bodo mogle ^poviševati osebnih dohodkov, nekaterega jih bodo morale celo 
nižati.- To bo še posebej prizadelo tiste delavce, ki imajo nizke osebne dohodke, 
n več otrok. V organizacijah združenega dela morajo presoditi, koliko sredstev 
ahko namenijo za socialno pomoč. Pri tem je treba upoštevati, da je prva 
aven solidarnosti v organizacijah združenega dela, zato bodo morale' najprej izko- 
istiti svoja razpoložljiva sredstva za pomoč delavcem s težkim gmotnim položajem, 
adar sredstva organizacij združenega dela ne bodo zadostovala za zagotovitev 
ajnujnejše socialne varnosti delavcev in njihovih družinskih članov, bo tem 
bčanom zagotovljena družbeno dogovorjena socialna varnost v samoupravnih interes- 
ih skupnostih socialnega varstva. 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva, otroškega varstva, zaposlovanja, 
zobraževanja in stanovanjske skupnosti v tem in prihodnjem mesecu sprejemajo 
amoupravni sporazum o uresničevanju socialno-varstvenih pravic, s katerim 
predeljujejo merila in postopke pri dodeljevanju vseh oblik socialno-varstvenih 
"ravic in zagotavljajo racionalno porabo družbenih sredstev, če sredstva samo- 
pravnih interesnih skupnosti socialnega varstva ne bodo zadostovala za zagotav- 
janje dogovorjene socialne varnosti občanov, bodo morale ponovno preveriti 
/oje normative in standarde. S selektivnim zmanjševanjem programov bo treba 
sločiti vse tiste naloge, ki v sedanjih gospodarskih razmerah niso najnujnejše 
Jiroma jih je možno odložiti na kasneje. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sdi, da bodo morale organizacije združenega dela ponovno celovito presoditi te- 
sče in razvojne usmeritve, saj se bodo zaradi izvajanja ukrepov dolgoročnega 
rograma gospodarske stabilizacije spremenili pogoji gospodarjenja. 

Spoznati moramo, da brez trenutno bolečih posegov v ustaljene organiza- 
.jske, kadrovske in proizvodne strukture ne bo mogoče premostiti sedanjih 
»likih gospodarskih težav. Konkretno in odkrito moramo razpravljati o uresniče- 
[nju politike cen, uvajanju ali ukinjanju prispevkov iz dohodka in osebnih 
»hodkov, omejevanju investicijske izgradnje, zmanjševanju programov družbenih 
(javnosti in tudi o povsem novih ukrepih, povezanih z razporejanjem dohodka. 

Predsedujoča Majda  Poljanšek: Tovarišu Klemenčiču se zahvalju- 
•m za uvodno besedo in s tem tudi zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov, 
ilo bo nadaljeval vsak zbor v svoji dvorani. 

(Skupno zasedanje je bilo konačno ob 10.15  uri.) 
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SKUPNO ZASEDANJE 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA. ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

(11. JULIJA 1984) 

Predsedoval: dr. Ciril  Ribičič , predsednik Družbenopolitičnega 
zbora 

Začetek zasedanja Ob 9.30 uri. 

Predsedujoči  dr.  Ciril  Ribičič: Tovarišice in tovariši 
elegati! Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in 
ružbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na tem skupnem zasedanju bomo poslušali uvodne besede k poročilu Zveznega 
zvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja, takoimeno- 
ana majska analiza, k poročilu o izgubah in vzrokih izgub v SR Sloveniji in k 
rddlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije. 

Za vsa tri vprašanja seveda niso pristojni vsi trije zbori. Za majsko anali- 
o so pristojni vsi trije zbori, za poročilo o izgubah samo Zbor združenega dela, 
a predlog za spremembo zakona o proračunu pa Zbor združenega dela in Zbor občin. 
'endar smo se predsedniki zborov v sodelovanju s predsednikom Skupščine dogovo- 
ili, da bi vendarle delegati vseh treh zborov poslušali vse tri uvodne besede, 
ato da bi bili čimbolj celovito obveščeni o teh vprašanjih. 

Uvodno besedo k poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike 
ružbencekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 in ocenitev možnosti razvoja v 
etu 1985 bo podal tovariš Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Prosim, tovariš Potrč! 

Miran  Potrč:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 

Kot vsako leto v juniju mesecu, nam je Zvezni izvršni svet tudi letos pred- 
ožil v obravnavo poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja 
letih 1983 in 1984, z ocenami možnosti razvoja v letu 1985. Poročila je prilo- 

ena analiza Zveznega zavoda za družbeno planiranje ter lo posebnih poročil, ki 
bravnavajo posamezna področja družbene reprodukcije. Pred dnevi smo prejeli tu- 
i poročilo o uresničevanju zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
ujino. Vse to gradivo nam daje podlago, da upoštevaje lastna spoznanja o naporih 
n rezultatih pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije v naših orga- 
izacijah združenega dela, občinah in republiki ocenimo gospodarska gibanja  ob 
olovici letošnjega leta ter da konkretno opozorimo tudi na probleme in nerešena 
prašanja v pogojih poslovanja, ustvarjanja in razporejanja dohodka, ki nas 
virajo, da bi bili naši skupni uspehi še večji. 

Poročilo, ki nam ga je  predložil Zvezni izvršni svet, se letos razlikuje od 
rugih vsakoletnih "majskih analiz" po tem, da ne ocenjuje rezultatov vseh let 
retekiega srednjeročnega obdobja, temveč le preteklega in letošnjega leta. Raz- 
ično je tudi zato, ker vključuje tudi ocene o uresničevanju prve faze dolgoročne- 
a programa gospodarske stabilizacije. Obe spremembi v vsebini majske analize sta 
osledica sprememb zakona o planiranju in obveznosti sprotnega poročanja o izva- 
anju sprejetega programa stabilizacije. Z omejitvijo vsebine poročila samo na 
veletno obdobje pa se  seveda v manjši meri analizira uresničevanje razvojnih 
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Lijev v celotnem srednjeročnem obdobju. Poleg gradiv, ki so bila pismeno pred- 
Džena nam delegatom, je podlaga za današnjo razpravo tudi ekspoze podpredsed- 
ika Zveznega izvršnega sveta tov. Janeza Zemljariča na seji Zbora republik in 
Dkrajin dne 28.6.1984, upoštevati pa kaže tudi poročilo Zveznega izvršnega 
veta o njegovem dvoletnem delovanju, o katerega obravnavi v Zboru republik in 
Dkrajin vam je delegacija poročala. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 

Zvezni izvršni svet ugotavlja, da so za gospodarska gibanja v letošnjem 
stu značilni naslednji kazalci: 

- industrijska proizvodnja je povečana za 4.6 %, z nadpovprečnim rastom v 
akaterih izvoznih, energetskih in surovinskih panogah; 

- skupni izvoz do 21. junija je povečan za 7 %, od tega na konvertibilna 
Ddročja za okoli 14 %. Deficit trgovinske bilance je prepolovljen, prav tako 
sficit tekoče devizne bilance, v tekoči plačilni bilanci pa je ustvarjen sufi- 
it. Poboljšana  je pokritost uvoza z izvozom, na 90 % s konvertibilnim področjem, 
b približno enakem konvertibilnem uvozu kot v primerjanem obdobju preteklega 
sta. Redno smo odplačevali glavnice in obresti tujih kreditov, ki niso refinan- 
irane. Odplačevali smo  skupno preko milijarde dolarjev glavnice in obresti, 
•nanjšali kratkoročni dolg za nadaljnih 100 mio dolarjev ter nekoliko povečali 
adi devizne rezerve; toda gibanja do konca junija kažejo na nekoliko upočasnja- 
o   rast izvoza kot do 21. junija; 

- število zaposlenih je povečano za 2 %; 

- kljub nominalno visoki rasti sredstev za splošne in skupne družbene potre- 
2 je v realni vrednosti ta približno v skladu s predvidevanji. Skupni delež 
s porabe v družbenem proizvodu znaša samo še 28,6''%, čeprav smo z antiinflacij- 
<.im programom njen delež v letu 1985 predvideli na 30 %; 

- realna vrednost investicij se že tretje leto zmanšuje, povečano je število 
skončanih in zmanjšano število začetih investicij; 

- rast cen v prvih petih mesecih je zaenkrat v okviru predvidevanj. Splošna 
nflacijska stopnja se je od decembra do maja zmanjšala od približno 60 na 55 %. 
juniju pa .se je zaradi povečanja cen prek 6 % splošna inflacijska stopnja po- 

Dvno dvignila na 58 %. 

Na podlagi teh podatkov Zvezni  izvršni  svet   ocenjuje, da so s politiko 
aslanjanja na lastne sile na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije 
Dseženi pomembni rezultati. 

Vse to, po mnenju Zveznega izvršnega sveta dokazuje, da imajo začetni 
szitivni procesi in kvalitativne spremembe objektivno večji pomen, kot jim ga 
Inekod pripisujejo ter, da predstavljajo realno podlago za uspešno nadaljevanje 
Slitiks gospodarske stabilizacije. To je tudi razlog, zaradi katerega je Zvez- 
L izvršni svet v svojem poročilu bolj poudaril in analiziral začetna pozitivna 
Lbanja in kvalitativne spremembe v pogojih gospodarjenja, kot pa probleme, s 
iterimi se v uresničevanju stabilizacijskih naporov še vedno srečujemo. 
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Ni mogoče trditi, da v poročilu in ekspozeju Zveznega izvršnega sveta ne 
bila obravnavana tudi vprašanja, ki zavirajo ali otežkočajo uresničevanje 

abilizacijskih usmeritev". Zvezni izvršni svet namreč ugotavlja, da nekateri 
gativni trendi v gospodarjenju še niso zaustavljeni in da niso obvladani 
di globlji vzroki ekonomske nestabilnosti, izraženi v visoki inflaciji, niz- 
produktivnosti dela, nadaljnjem zmanjševanju deleža gospodarstva v razpola- 

nju z dohodkom, nadaljnjem zmanjšanju ekonomičnosti in rentabilnosti poslo- 
nja ter učinkovitosti naložb, nadaljnjem padanju realnih osebnih dohodkov, 
rešenih vprašanjih deficitarnega finananciranja reprodukcije in v problemih 
vedno zelo visoke stopnje nezaposlenosti in naraščanju socialnih problemov 
socialnih razlik. 

Zvezni izvršni svet smatra, da ni bilo niti mogoče pričakovati, da bi vse 
■ globlje vzroke nestabilnosti, ki so posledica pogojev gospodarjenja in nači- 
v odločanja v daljšem obdobju, deloma pa tudi posledica bistveno zaostreznih 
zmer v mednarodnih ekonomskih odnosih, posebej tudi na trgu kapitala, lahko 
zrešili že v letu dni uresničevanja stabilizacijskega programa. Za njihovo 
pravijanje so, poleg odločnega nadaljevanja že začetih aktivnosti in usmeritev 
mnenju Zveznega izvršnega sveta, potrebne odločne aktivnosti najmanj v dveh 

.ereh: 

1. Se v tem letu so nujne nekatere nadaljnje dopolnitve in spremembe v 
hanizmih družbenoekonomskega sistama, katerih cilj mora biti ustvarjanje po- 
jev za popolnejše delovanje sistema socialističnega samoupravljanja ter 
jektivnih ekonomskih in tržnih meril gospodarjenja. Za uresničitev te naloge 
ezni izvršni svet predvideva dopolnitve in spremembe na naslednjih področjih: 

- v sistemu in politiki cen; 

- v obračunskem sistemu; 

- pri vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela; 

- na področju družbenega planiranja; 

- na področju ugotavljanja in razporejanja dohodka in delitvi sredstev za 
ebne dohodke in skupno porabo; 

- na področju davčnega sistema in davčne politike; 

- v sistemu financiranja federacije; 

- pri kriterijih in kazalcih za določanje ravni razvitosti socialističnih 
publik in socialističnih avtonomnih pokrajin; 

- na področju urejanja tečajnih razlik; 

- pri zajemanju ekstra dohodka organizacij združenega dela. 

Polea teaa Zvezni Izvršni svet predvideva pripravo posebnega programa 
zdolževanja'v tujini in izpolnjevanja naših obveznosti do tujine do leta 1990, 
usmeritvijo, da se v naslednjih letih potrebni finančni aranžmaji s tujimi 
rtnerji ne sklepajo vsako leto posebej, temveč za več let. Nadaljevala se bo 
di politika krepitve izvoza z uveljavljanjem realnega tečaja dinarja, ugodnej- 
mi pogoji za uporabo tujih blagovnih kreditov in s kreditiranjem izvozne proiz- 
dnje, kot tudi z drugimi spodbujevalnimi ukrepi. Odložena tuja plačila in na- 
te blagovne kredite moramo še naprej racionalno in brezkompromisno uporabliati 
za krepitev izvozne sposobnosti našega gospodarstva ter spodbujati tudi 

boljšanje sestave izvoza. 

Politiko cen, dogovorjeno v letošnjem letu, moramo uresničiti. Nadaljevati 
potrebno vse aktiYnosti za selektivno razbremenjevanje gospodarstva in. 

Eljaviti spremembe Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
la in Zakona o začasni prenovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
sbne dohodke. Posebne aktivnosti so potrebne tudi za pravočasno pripravo in 
rejem Dolgoročnega družbeneaa plana Juaoslavije in srednjeročnega plana. Os- 
tke Dolacročnega plana in smernic za srednjeročni plan bo Zvezni izvršni svet 
sdložil Skupščini SFRJ v juliju mesecu. 
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2. Poleg neposrednih aktivnosti za dograditev mehanizmov sistema in 
a nadaljnje uresničevanje temeljnih smeri ekonomske politike in pogojev gos- 
odarjenja, so nujne neposredne aktivnosti tudi v združenem delu in pri drugih 
abjektih odločanja. Sistemske rešitve in ukrepi ekonomske politike namreč ne 
Drejo razrešiti vseh vprašanj - lahko le spodbujajo k boljšemu delu in gospo- 
arjenju z družbenimi sredstvi. ZIS pri tem posebej poudarja, da so za odprav- 
janje globljih vzrokov nestabilnosti nujne konkretne aktivnosti v sleherni 
rganizaciji združenega dela. Potrebno je oblikovanje novih in ponovno vzpo- 
tavljanje prekinjenih reprodukcijskih povezav v državi, krepiti samoupravno, 
Dslovno, tehnološko in dohodkovno povezovanje zaradi izboljšanja sestave in 
valitete proizvodnje in izvoza ter zaradi doseganja večjih dohodkovnih 
Sinkov, zmanjšanje stroškov proizvodnje, boljše koriščenje zmogljivosti in 
lično. Samo taka aktivnost, podprta s sistemskimi rešitvami in ukrepi ekonom- 
■ce politike lahko zagotavlja ustvarjanje pogojev za stabilnejše poslovanje 
i razvoj na trajnih temeljih. 

Na podlagi uresničevanja vseh navedenih nalog in aktivnosti Zvezni izvršni 
vet tudi ocenjuje, da je mogoče uresničiti glavne cilje letošnje ekonomske po- 
Ltike ter v prihodnjem letu zagotoviti 2-3 %-no rast družbenega proizvoda. 

Tovarišice in tovariši delegatil 

V dosedanjih razpravah v odborih vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije, 
Izvršnem svetu. Gospodarski zbornici, naši delegaciji v Zboru republik in 
skrajin in v skupini delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega 
ružbenega plana SR Slovenije smo že oblikovali nekatere ocene o uresničevanju 
Jtošnje ekonomske politike in ciljev stabilizacijskega programa ter tudi neka- 
Jre predloge za nadaljnje aktivnosti. Dovolite mi, da vas z našimi dosedanjimi 
jotovitvami in razlogi zanje na kratko seznanim. Ocenjujemo, da so bili v 
inskem in prvih mesecih letošnjega leta doseženi nekateri pomembni -rezultati, 
ir  da se na nekaterih področjih družbene reprodukcije, na podlagi stabiliza- 
Ljbkega programa, sprejetih sistemskih rešitev in ukrepov ekonomske politike, 
večji meri uveljavljajo ekonomske zakonitosti, ekonomske spodbude in eko- 
smske sankcije za gospodarjenje z družbenimi sredstvi. To velja predvsem za 
slitiko realnega tečaja dinarja in obrestnih mer, za realnejše vrednotenje 
nortizacige, za usmeritev na zagotavljanje virov trajnih obratnih sredstev 
ir za usmeritve na krepitev finančne discipline in finančne odgovornosti 
sorabnikov družbenih sredstev. Z uveljavljanjem teh usmeritev moramo odločno 
idaljevati. 

Sprejemamo oceno, da vseh globljih vzrokov gospodarske nestabilnosti in 
)rušenih razmerij v proizvodni sestavi, menjavi s tujino in v razpolaganju z 
)hodkom objektivno ni bilo mogoče odpraviti v preteklih dveh letih. Neob- 
»ktivno bi bilo tudi trditi, da ZIS v predloženem poročilu s spremljajočimi 
[adivi ter v ekspozeju ni nakazal in tudi s podatki dovolj zgovorno dokumen- 
Lral ciljev letošnje ekonomske politike, ki jih ne uresničujemo, da ni navedel 
roblemov, katerih reševanje bo imelo bistven vpliv na uresničevanje letošnje 
:onomske politike in žarišč gospodarske nestabilnosti, katerih reševanja se 
J nismo temeljiteje lotili. Toda naša ocena je, da je tem vprašanjem v poroči- 
i ZIS dan  premajhen poudarek v primerjavi z doseženimi rezultati. Da ni 
)volj celovito ocenjen njihov vpliv na uresničevanje programa gospodarske 
labilizacije ter da niso dov61j kritično obravnavana tudi nekatera vprašanja 
'.vajanja ciljev in ukrepov ekonomske politike, ter njihove posledice na 
'goje gospodarjenja. Naj za tako oceno navedem nekaj razlogov: 

- rast industrijske proizvodnje v prvih petih mesecih je res višja od 
.anirane. Toda za doseganje resolucijskih ciljev je potrebno v naslednjih mese- 
.h celo njeno blago pospeševanje, saj je bil obseg proizvodnje v petih mesecih 
reteklega leta skromen, samo na povprečju proizvodnje v 1982. letu. Ni ocene, 
.i bo to pospeševanje doseženo glede na probleme pri oskrbi z uvezeno energi- 
), ki so veliki, vsaj kar zadeva zagotavljanje potrebnih deviznih sredstev ter 
.ede na oskrbijenost s surovinami in reprodukcijskim materialom iz domače 
foizvodnje in uvoza. Ni tudi ocene, kako bomo glede na manjše zasejane površi- 
i v jesenski setvi, spremenjeno strukturo setve in cenovne disparitete znotraj 
letijstva, ki vplivajo na padanje proizvodnje v svinjereji dosegli predvideno 
Ist proizvodnje v kmetijstvu, ter predvideni obseg odkupa osnovnih kmetijskih 
loizvodov; 
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- v ekonomskih odnosih s tujino so dosežki resda vzpodbudni, čeprav so 
še vedno pod planiranimi. Toda devizno - likvidnostni položaj Jugoslavije je 
kljub odloženim plačilom glavnice še vedno zelo zaskrbljujoč, saj so predvi- 
devanja in potrebe za uvoz energetskih virov in nekaterih proizvodov skupnega 
pomena znatno večji od deviznih sredstev, ki jih zbiramo za ta namen. Poveče- 

bistveno zaostaja. Zaradi odpravljanja cenovnih disparitet in neevidentirane- 
ga povečanja cen surovin in reprodukcijskih materialov pada dohodkovna motivi- 
ranost proizvajalcev finalnih proizvodov za izvoz. Obseg pravic do nakupa de- 
viz na deviznem tržišču še doslej ni usklajen s kvartalnim gibanjem deviznega 
priliva, kar bi ob različnem obnašanju poslovnih bank lahko omogočalo sklepanje 
avoznih poslov brez dejanskega deviznega pokritja za plačilo. V okviru in med 
posameznimi oblikami povezovanja se le s težavo uveljavlja združevanje deviz 
znotraj  obsega, s katerimi razpolagajo izvozniki; obstoje celo stališča, da 
:ako reprodukcijsko združevanje deviz ni skladno z Zakonom o deviznem poslova- 

- primarna emisija je ras približno v predvidenih okvirih, toda nesorazmer- 
no visok je  obseg nenamenske emisije, odloženih plačil za dinarsko protivrednost 
prodanih deviz in neplačanih terjatev, kar vse bistveno spreminja ne samo obseg 
restriktivnosti kreditno-monetarne politike, temveč tudi namene njene uporabe; 

- na področju uresničevanja politike cen je še vedno več zanašanja na mož- 
icsti učinkovanja administrativnih ukrepov, nezadostno ali pploh pa se ne ure- 
mičujejo nekatere že predvidene ekonomske sankcije zoper kršitelje politike cen. 
Criteriji iz Zakona o cenah se necelovito uveljavljajo. Programi oovečanja cen 
mnogih združenjih niso usklajeni s predvideno dinamiko povečanja cen v 

.etošnjem letu, bistveno pa so se povečale tudi neevidentirane cene surovin in 
reprodukcijskega materiala na podlagi raznih doplačil po samoupravnih sporazumih, 
rogram za nadomestitev režima prijave nameravane spremembe cen 30 dni pred 
iveljavitvijo, ki mora biti ukinjen koncem avgusta, še ni pripravljen; 

K*n" ^ Potopno odpravljanje nepokrite porabe, ki po raznih osnovah znaša ' 
.530 milijard novih dinarjev, kar znaša najmanj polovico nominalnega družbene- 

ga proizvoda Jugoslavije, predvidenega za leto 1984, še niso pripravljeni nobeni 
sloviti predlogi. Ravno cbratno: na podlagi naraščanja nepokritih izgub, medse- 
ojnega^zadolževanja, tečajnih razlik in po drugih osnovah nepokrita poraba 
e narašča. Izjemno pereča in nerazrešena so tudi mnoga vprašanja nelikvidnosti 
ospodarstva in bank v nezadostno razvitih republikah in SAP Kosovo; 

- kljub povečani proizvodnji ne raste produktivnost. dela, . znianjšuje se 
elež gospodarstva v dohodku, še naprej se slabšajo ekonomičnost in rentabil- 
ost poslovanja, izjemno resni pa postajajo tudi problemi zagotavljanja osebne- 
a in družbenega standarda, posebej povečevanja realnih osebnih dohodkov. 

- ^investicijski politiki se kljub povečanemu številu dokončanih objektov 
n zmanjšanemu številu začetih srečujemo predvsem s problemom kvalitetne in 
bjektivne ocene utemeljenosti nadaljevanja vseh začetih, posebej velikih investi" 
ijskih projektov. Prav pri-teh objektih pa je rok gradnje najdaljši, za njih 
e potrebno angažirati največ sredstev, največje so prekoračitve credračunske 
rednosti in največja je tudi vprašljivost njihove dohodkovne utemeljenosti in 
entabilnosti. Kvalitativni kriteriji prestrukturiranja in investicijske politi-? 
s, v skladu z usmeritvami dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije se 
e uveljavljajo v zadostni meri. Razpoložljiva sredstva za investicije in obseg 
jihovega angažiranja za odplačilo že zapadlih obveznosti, še zdaleč ne zadošča- 
I za ves obseg investicij v teku. Poseben problem je pomanjkanje sredstev za 
9jno\ modernizacijo izvozno usmerjene predelovalne industrije, ki brez posodablja- 
ia   tehnologije in povečanja produktivnosti dela ne bo več mogla ohranjati niti 
ssedanje konkurenčne sposobnosti in kvalitete proizvodov na mednarodnem tržišču; 

- velik je razkorak med porabljenimi sredstvi za družbene delavnosti, 
>večevanjem izgub v družbenih dejavnostih, možnostmi za kvalitetno izpolnjeva- 
le dogovorjenih programov, ter vse večjimi problemi osebnih dohcdkov in ooveča- 
Ih materialnih stroškov v družbenih dejavnostih; 
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- realni osebni dohodki delavcev v družbenem sektorju so v prvih mesecih 
Letošnjega leta ponovno padli za nadaljnjih 9 %. Nezadovoljivo se uresničujejo 
resolucijske usmeritve za večjo odvisnost sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo od rasti produktivnosti dela in drugih kvalitetnih kazalcev uporabe 
Eivega in minulega dela ter o povečanju deleža osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov prebivalstva v skupnih razhodkih prebivalstva. 

Vsi navedeni in tudi še nekateri drugi resni problemi družbene reprodukci- 
je terjajo še v letošnjem in tudi v naslednjih letih celovite rešitve, ki bodo 
Jrispevale k ustvarjanju trajnih podlag za odpravljanje vzrokov gospodarske 
lestabilnosti in za uresničevanje politike gospodarske stabilizacije. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 

Za uresničevanje ciljev letošnje ekonomske politike in za doslednejše 
tresničevanje nalog iz prve faze dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
'i-je   je pomembno, da odločno nadaljujemo z izvajanjem že sprejete politike in 
ikrepov, da še v večji meri uveljavljamo ekonomske in tržne pogoje gospodarjenja 
'.er večjo samostojnost in ekonomsko odgovornost organizacij združenega dela za 
prejete poslovne in samoupravne odločitve. Posebej pomembno je, da se odločno 
operstavimo vsakim nepotrebnim spremembam pogojem gospodarjenja v letošnjem letu 
•n da se usmerimo za učinkovitejše odpravljanje nekaterih problemov tekoče 
eprodukcije. 

Na podlagi dosedanjih razprav ocenjujemo, da bi se morali osredotočiti 
redvsem na naslednje naloge: 

l.na področju ekonomskih odnosov s tujino in v deviznem sistemu: 

- še naprej moramo voditi politiko realnega tečaja dinarja, upćštevaje med- 
etiojni vpliv te politike in gibanja cen na dohodkovno motiviranost za izvoz in 
a izboljšanje sestave izvoza, z večjim stimuliranjem izvoza proizvodov višje 
aze predelave ter z ukrepi za destimuliranje izvoza surovin in reprodukcijske- 
a materiala. Nadaljnje spodbujanje proizvodnje za izvoz, predvsem na konverti- 
ilna območja, je tudi edina realna podlaga za postopno zmanjševanje naše 
elativne zadolženosti in za redno izpolnjevanje obveznosti do tujine, za po-' 
ecevanje uvoza in s tem tudi za ustvarjanje pogojev za nadaljnjo rast proizvod- 
J s; 

- zagotoviti moramo, da se ne bodo še naprej zmanjševali deleži razpola- 
anja izvoznikov z ustvarjenimi devizami; 

- pripraviti moramo temeljito analizo poslov 1:1, predvsem pa kompenzacij- 
Ih poslov, s posebnim poudarkom na oceni regionalne usmerjenosti in dejanske 

pravičenosti naraščanja teh poslov v zadnjem obdobju. Obseg teh poslov moramo 
proti spremljati in zagotavljati njihovo usklajevanje z Odlokom o skuoni deviz- 
L politiki. Prekomerno naraščanje teh poslov ne sme biti razlog za povečani 
iseg izdvajanja deviz za skupne f. potrebe . 

Uskladiti moramo obseg družbeno priznanih reprodukcijskih potreb z gibanji 
ivizne bilance v prvem četrtletju letošnjega leta ter zagotoviti njihovo na- 
lljnje četrtletno usklajevanje z realnimi deviznimi tokovi. Sprejeti moramo 
:repe za povečanje rednega izvoza in deviznega priliva. Z doslednim uresničevanjem 
ikona o deviznem poslovanju moramo zagotoviti, da bodo devize hitreje krožile 
id reprodukcijsko povezanimi oraanizacijami združenega dela na podlagi sporazu- 
>v o razporejanju deviz v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih potreb na 
lotnem jugoslovanskem trgu; 

■ pri konvencijsklh poslih v železniškem, pomorskem in PTT prometu je treba 
"eljaviti poslovanje preko kontokorenta in izdvajanje za skunne potrebe .zagot 
jati le iz neto deviznega priliva; 

- zagotoviti moramo dosledno izvajanje odloka o plačilu prevoznih storitev 
mednarodnem prometu; 

uvoz opreme v okviru 10 i  pravice razpolaganja z devizami izvoznikov 
ramo razbremeniti vseh administrativnih procedur in dovoljenj; 
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- sprejeti moramo dolgoročni program razdolževanja v tujini za konverti- 
Jiino območje ter program zadolževanja in razdolževanja z deželami, s kateri- 
li imamo dogovorjeno klirinško plačevanje; 

- ukrepati moramo za dosledno izpolnjevanje obveznosti za izdvajanje 
leviz za skupne potrebe in zakonske obveznosti. Manjkajoče devize za te namene 
li mogoče zagotavljati s povečanjem odstotka izdvajanja, mogoče pa je dodatno 
>redvideti izdvajanje iz kompenzacijskih poslov ali predvideti usmerjeni uvoz 
lafte ali proizvodov posebnega pomena na podlagi deviz, ustvarjenih iz poslov 

2. V kreditno-monetarni politiki in pri finančni konsolidaciji moramo 
vztrajati na doslednem uresničevanju sistemskih rešitev ter s tem zagotavljati 
iresničevanje restriktivne kreditno-monetarne politike ter preprečevati raz- 
.ične oblike nedogovorjene emisije denarja. Preprečiti je potrebno različne 
jačine in nezakonite ukrepe pri odlaganju plačil in dosledneje izvajati predvi- 
lene ukrepe zoper kršitelje dogovorjene kreditno-monetarne politike. Proučiti 
e potrebno spoštovanje pogojev za odobravanje selektivnih kreditov, oosebej 
kmetijstvu, ter namene uporabe tako pridobljenih sredstev. Pripraviti je po- 

sebno celovit program saniranja nelikvidnosti, z večjim upoštevanjem razlogov 
:a nelikvidnost in z jasnimi cilji odpravljanja nelikvidnosti le v primerih, kjer 
■aniranje nelikvidnosti prispeva k uresničevanju ciljev ekonomske politike. Od- 
.očno je  potrebno odpravljati vzroke izgub, na podlagi skupnih interesov medse- 
■o^no reprodukcijsko, dohodkovno, poslovno ali organizacijsko povezanih organi- 
acij združenega dela na enotnem jugoslovanskem tržišču'! 

3. Na področju cen: 

- moramo odločneje uveljavljati naloge iz protiinflacijsega programa, v 
P«ji nieri delovati na odpravljanje vzrokov za povečevanje cen, na nesorazmerja 
ed ponudbo in povpraševanjem pri posameznih najpomembnejših skupinah proizvodov 
er na odpravljanje monopolnega položaja posameznih proizvajalcev, hitreje 
veljavljati tržne kriterije za oblikovanje cen in ekonomske, ne pa administra- 
ivne sankcije v primerih nespoštovanja politike cen; 

- projekcijo cen moramo uveljaviti kot najširši dogovor vseh samoupravnih 
ubjektov, kar terja, da se z njo uskladijo tudi projekcije cen posameznih 
plošnih združenj in da se z vsebino teh projekcij seznanijo samoupravni organi 
seh organizacij združenega dela; 

• dosledno je potrebno izvajati že dogovorjene ukrepe zoper kršitelje poli- 
ike cen ter vztrajati na oblikovanju cen v skladu s kriteriji zakona o cenah, 
esprejemljivo je, da bi se disparitete v cenah enakih proizvodov odpravljale 
uveljavljanjem najvišje že dosežene cene, ne glede na kriterije'iz zakona o 

enah; 

- pripraviti je potrebno analizo dejanskih cen surovin in reprodukcijskih 
aterialov z upoštevanjem raznih dodatkov po samoupravnih sporazumih, zagoto- 
iti statistično spremljanje dejanskih cen in ugotavljanje dejanskega dohodkov- 
ega položaja posamezne organizacije združenega dela; 

rija 
- čimprej je potrebno pripraviti program prehoda iz dosedanjega režima 
vijanja cen  30 dni pred njihovo uveljavitvijo; 

- čimprej je potrebno pripraviti in sprejeti sistemski zakon o družbeni 
zmtroli cen. 

4. Na področju ustvarjanja in razporejanja dohodka je potrebno: 

- ukrepati, da se prične povečevati delež gospodarstva v bruto dohodku 
rr tudi z izvajanjem sprejete politike obrestnih mer vplivati na zmanjševanje 
Dsega kreditno-depozitnih odnosov in na povečevanje združevanja dohodka;' 

• nadaljevati z aktivnostmi za razbremenjevanje gospodarstva ter oripraviti 
Jdaten program razbremenjevanja. Prispevne in davčne stopnje je potrebno' 
jnovno preveriti in jih prilagajati dogovorjenemu obsegu splošne" in skupne pora- 
». Tudi proračun federacije je potrebno v bodoče usklajevati z gibanjem dohodka; 
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- s povečevanjem produktivnosti dela je potrebno preprečiti nadaljnje zniže- 
•anje realnih osebnih dohodkov. Z družbenimi sredstvi naj se solidarno interveni- 
a za ohranjanje življenjske ravni le v primerih, ko si delavec iz objektivnih 
azlogov z delom ne more zagotavljati socialne varnosti. Z davčno politiko je 
otrebno v večji meri zajemati prihodke izven rednega dela. Glede usmeritev 
konomske politike za leto 1985 pa menimo, da morajo biti ključne naloge 
konomske politike v naslednjem letu sledeče: vsestransko vzpodbujanje kvalitete 
n učikovitosti gospodarjenja, nadaljnje povečanje proizvodnje in konvertibil- 
ega izvoza, utrjevanje finančnega stanja v reprodukciji, s ciljem odpravljanja 
ržnih in drugih materialnih neskladij, izpolnjevanje obveznosti do tujine, 
dpravljanje nepokrite porabe iz preteklih let, obvladovanje inflacije in njeno 
Bčutno znižanje, povečanje deleža dohodka, s katerim razpolaga gospodarstvo 
er večja samostojnost organizacij združenega dela pri sprejemanju samoupravnih 
n poslovnih odločitev, na podlagi zmanjšanja administrativnih ukrepov. V ta 
amen je potrebno že v septembru 1984 definirati glavne okvire pogojev gospodar- 
enja za leto 1985, podlaga za to pa mora biti realna ocena možnih materialnih 
kvirov razvoja in učinkov že sprejetih ukrepov na pogoje gospodarjenja. Potreb- 
e aranžmaje s tujimi finančnimi organizacijami bi morali zaključiti pred koncem 
eta, in to za večletno bbdobje. Vsi pggoji gospodarjenja morajo biti znani do 
onca leta 1984 in se v teku leta 1985 ne smejo spreminjati. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Predlagam, da na podlagi predloženih 
radiv, stališč Izvršnega sveta in poročila medresorske skupine, po obravnavi 
a sejah zborov oblikujemo usmeritve za delovanje naše delegacije ob obravnavi 
oročila Zveznega izvršnega sveta ter glede nadaljnjih aktivnosti pri izvajanju 
tljev letošnje ekonomske politike in stabilizacijskega, programa. Sprejete usme- 
itve nam bodo tddi ena od podlag za obravnavo rezultatov gospodarjenja v 
loveniji, ki bo na podlagi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na 
nevnem redu zborov naše skupščine 25. julija letos. 

Predsedujoči  dr.  Ciril  Ribičič:  Uvodno besedo k poročilu 
izgubah in vzrokih izgub v SR Sloveniji v letu 1983 ter o načinih in možno- 

tih za njihovo pokrivanje v letu 1984 bo dal tovariš Rudi Sepič, član Izvršnega 
/eta in republiški sekretar za finance. Prosim, tovariš Sepič. 

Rudi  Sepič:  Tovarišice in tovariši delegati! V poročilu o obsegu, 
srokih in načinu pokrivanja izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 1983, 
L ga je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z Gospodar- 
co zbornico'Slovenije, Službo družbenega knjigovodstva v Sloveniji ter Skladom 
tupnih rezerv gospodarstva Slovenije, so podani rezultati široke družbenopoli- 
LSne ter strokovne aktivnosti za pokritje izgub ugotovljenih v letu 1983 ter 
> sanacijo vzrokov izgub. V poročilu, v katerem je poleg obsega in vzrokov iz- 
Jb obširno opisano stanje v elektrogospodarstvu in premogovništvu ter v neka- 
irih večjih organizacijah, ki že dalj časa poslujejo z izgubo, so prikazani po- 
»tki o obsegu pokritja izgub v gospodarstvu SR Slovenije do 11. juiija 1984 ter 
pisani predviđeni oziroma dogovorjeni viri za pokritje preostalih nekritih 
Jgub. 

Izgube v slovenskem gospodarstvu naraščajo zadnje leto hitreje od rasti 
ilotnega prihodka in dohodka. V primerjavi z letom 1982 se je izguba v letu 
|83 povečala za 49 % in je znašala 12,7 mlrd din, kar predstavlj-a že 2,3 % 
ruto  dohodka SR Slovenije. Po podatkih iz zaključnih računov za to leto je 
)slovanje zaključilo z izgubo 246 organizacij združenega dela s področja gospo- 
irstva s 4 5.544 zaposlenimi. Iz podatkov o gibanju in razporeditvi izgub v 
iclnjih nekaj letih je značilno, da pretežni del izgube ugotavljajo leto za 
tom ene in iste organizacije združenega dela. Tako je bilo tudi v lecu 1983 
,1 %   izgube ugotovljene v okviru 84 organizacij združenega dela povezanih v 
delovnih oziroma sestavljenih organizacij združenega dela. Največ izgube, 

r 42 ■%, pa je bilo izkazane v SOZD Gorenje. 147. organizacijam združenega 
La je uspelo izgubo v celoti pokriti že ob sestavitvi zaključnega računa, 
organizacij združenega dela pa je v zaključnem računu za leto 1983 izkazalo 

r)'32 mio din nekrite izgube. Poleg nekritih izgub iz poslovanja v letu 1983 
69 organizacij združenega dela izkazalo tudi nekrito izgubo iz preteklih 

p v znesku 1.944 mio din. Po noku za predložitev zaključnega računa za leto 
S 3 je bila nekrita izguba, zaradi ugotovljenih napak ter popravkov, izvršenih 
kontrolnih postopkih službe družbenega knjigovodstva, pri nekaterih crganiza- 
jah povečana, pri drugih pa zmanjšana tako, da znaša skupna nekrita izguba iz 
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leta 1983 in preteklih let 10.344 mio din. V poročilu o izgubah, ki ga bo na 
današnji seji obravnaval Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije so podrob-, 
neje pojasnjeni vzroki teh popravkov, prav tako pa so pri nekaterih organizaci- 
jah napovedane manjše korekcije iz naslova poslovanja podjetij v tujini, ki 
bodo izvršene po končani kontroli Službe družbenega knjigovodstva. 

Do 11. junija 1984 - to je po stanju na dan, ki je izkazano v poročilu - je 
bilo od celotnega zneska nekritih izgub iz leta! 1983 in iz prejšnjih let po- 
kritih 5.616 mio din ćziroma 54 % vseh nekritih izgub. Nekrito izgubo je na ta 
dan izkazovalo še 19 organizacij združenega dela z 6.477 zaposlenimi delavci. 
Med njimi je bilo 5 temeljnih organizacij združenega dela iz SOZD-a Gorenje 
ter dve temeljni organizaciji iz Industrije motornih vozil Novo mesto. 

Do 1. julija 1984 je izgubo pokrilo še šest organizacij združenega dela 
tako, da je na ta dan 13 organizacij izkazovalo še 3.094 mio din nekrite izgu- 
be. Po podatkih službe družbenega knjigovodstva je bilo do tega dne 3.104 mio 
din nekritih izgub pokritih iz sredstev brez obveznosti vračila, 4.112 mio 
din pa s sanacijskimi krediti - to je s sredstvi z obveznostjo vračila. Največ- 
ji del sredstev, ki so bila dana za pokritje nekritih izgub brez obveznosti 
vračila se nanaša na sredstva zagotovljena s posebnim zakonom za pokritje izgube 
elektrogospodarstva in premogovništva ter sredstva, ki so bila po sklepu Skup- 
ščine samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino namenjena 
za pokrivanje izgube v Gorenju. Med sredstvi danimi z obveznostjo vračila pa 
prevladujejo sredstva skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skuciiostl. 
Po podatkih službe družbenega knjigovodstva je bilo iz teh sredstev do 1. julija 
1984 pokritih 3.171 mio din nekrite izgube, iz sredstev OZD, ki imajo sklenjen 
samoupravni sporazum o medsebojnem pokrivanju izgube, je bilo pokritih 532 mio 
Sin izgube, iz sredstev drugih organizacij pa 216 mio din izgube. Manjši znesek 
Izgube pa je bil pokrit s sanacijskimi krediti bank - 183 mio din - ter s sana- 
rijskimi krediti drugih uporabnikov družbenih sredstev - 8 mio din.- 

Od 11. junija do 1. julija 1984 je bilo tako pokritih še 1.634 mio din 
izgube. Iz podatkov, ki jih v skladu z določbami zakona o sanaciji zbira služ- 
Da družbenega knjigovodstva je razvidno,da je bilo s povratnimi in nepovratnimi 
sredstvi med organizacijami združenega dela, med katerimi je sklenjen samouprav- 
"li sporazum o medsebojnem pokrivanju izgube - gre za TOZD v okviru DO in 
SOZD - pokritih 803 mio din nekrite izgube, med organizacijami izven DO in SOZD 
?a komaj nekaj več kot 200 mio din nekrite izgube, kar predstavlja komaj 2 % vse 
lekrite izgube. 

Iz teh podatkov je razvidno, da je bila izguba, kljub intenzivnim aktiv- 
lostim Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Gospodatsko zbornico Slovenije 
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije ter drugih družbenih subjektov, le 
/ manjši meri pokrita v okviru reprodukcijskih in interesnih povezav. 

Ma dan 1. julija 1984 je nekrito izgubo izkazovalo naslednjih 13 organiza- 
:ij združenega dela: 

1. Gorenje TGO, TOZD Elektronika, Titovo Velenje, 

2. Gorenje promet servis TOZD Promet, Titovo Velenje, 

3. Industrija motornih vozil, TOZD Tovarna avtomobilov. Novo mesto 

4. Gorenje TGO, TOZD Hladilna tehnika, Titovo Velenje, 

5. Inženiring Titovo Velenje, 

6. Blanca, rudnik nekovin 

7. Ingmag, industrija granita, marmorja in glinice, Josipdol, 

8. Turistična gest. in propagandna DO Paka, Titovo Velenje, TOZD RTC-Golte, 

9. Gorenje TGO, TOZD Zamrzovalniki, Titovo Velenje, 

10. Tinav, Agraria,'TCZD Mlekarna Dekani, 

11. Splošno mizarstvo Selo, 

12. Gorenje TGO, TOZD Pohištvo, Titovo Velenje, 

13. ABC Pomurka, DO Lipa Lovrenc na Pohorju, TOZD Lesna galanterija. 
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Med naštetimi organizacijami ni več INE-Nafte Lendava TOZD-a Rafinerija, 
ki je izgubo pokril deloma s kreditom sklada skupnih Bezerv gospodarstva Slo- 
venije, deloma pa z amortizacijo, v skladu z možnotjo iz zveznega zhkona. 

Med organizacijami z nekrito izgubo tudi ni več nekaterih temeljnih or- 
ganizacij IMV Novo mesto, pri katerih je bila Izguba pokrita s sanacijskimi 
krediti republiškega sklada skupnih rezerv, Ljubljanske banke, Jugobanke in 
Beograjske banke, s krediti občinskih skladov skupnih rezerv ter s sredstvi 
poslovnih parnerjev, ki so za pokritje izgube v IMV-ju umaknili sredstva iz 
republiškega sklada skupnih rezerv. Po podatkih službe družbenega knjigovodstva 
izkazuje nekrito izgubo na dan 1. julija le še TOZD Tovarna avtomobilov v znesku 
372 mio din. Naj s tem v zvezi omenim, da je bil preko republiškega sklada skup- 
nih rezerv s pomočjo sredstev Ljubljanske banke konec junija začasno pokrit 
tudi večji del te izgube in da so v teku dogovarjanja za zagotovitev kvalitet- 
nejših virov za pokritje tega zneska izgube. 

Med organizacijami z nekrito izgubo je tudi še pet temeljnih organizacij 
Iz S0ZD-a Gorenje, ki izkazujejo 2.609 mio din nekrite izgube. Po predložitvi 
zaključnega računa za leto 1983 so bile ugotovljene nekatere napake pri izkazo- 
vanju finančnih rezultatov podjetij v tujini zaradi katerih bo prišlo pri 
bemeljnih organizacijah TGO in GPS do korekcije zaključnega računa in bo tako 
snesek hekrite izgube zmanjšan za 480,8 mio din. V času od 11. junija do 1. 
Julija 1984 so v Gorenju uspeli v okviru reprodukcijske verige zagotoviti le 
simbolični znesek sredstev : za pokritje izgube - 10 mio din - nekoliko večji 
enesek 32,7 mio din pa je bil zagotovljen y obliki nepovratnih sredstev v okvi- 
ru občine T. Velenje. Iz teh podatkov je razvidno, da pokrivanje izgube s stra- 
li poslovnih partnerjev v reproverigi ne poteka tako kot bi moralo, kljub temu, 
3a je sklad skupnih rezerv gospodarstva SR Slovenije v svojem finančnem načrtu 
sdobril  276 mio din za umik sredstev za-pokritje izgube Gorenje. V Gorenju 
:udi niso uspeli zbrati predvidenih sredstev iz občinskih skladov skupnih rezerv, 
Lz katerih so delavci Gorenja, pa tudi: ne iz drugih občinskih skladov. Za dokon- 
čno pokritje izgube ter finančno sanacijo poslovanja v Gorenju bo torej potrebno 
i  okviru Gorenja ter pristojnih družbenopolitičnih ^skupnosti vlagati maksimalne 
lapore v realizacijo predvidene oziroma dogovorjene konstrukcije pokritja izgu- 
)e , po katerih naj bi: 

- 1.235 mio din sredstev zbrali v okviru poslovnih bank 

400 mio din v reproverigi 

200- mio din iz občinskih skladov skupnih rezerv DPS 

200 mio din s preusmeritvijo sredstev za negospodarske in neproizvodne 
.nvesticije v občini T. Velenje, 

i00 mio din v občini T. Velenje. 

V okviru Ljubljanske banke združene banke je bil že sprejet samoupravni 
iporazum o združevanju sredstev za pokritje izgube Gorenja, zato bodo morali v 
•.olektivu vse sile usmeriti v zagotavljanje sredstev v reproverigi ter v pokri- 
'anje izgube iz sredstev občinskih skladov skupnih rezerv. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz podatkov o pokritju izgub do 1. julija 
984 je moč ugotoviti, da bo večini organizacij, v katerih so sistematično in 
"dločno pristopili k sanaciji, ob 100 % realizaciji doaovorjenih usmeritev 
spef 
dri 
a te: 
retfc.-vxc:m    j.ii    xcu(jaiijem    iutu   ne    x^vajajvj    j-ii    rvjt;*.     j-tm    HBK.««    ».J.    ^.J^^-J.«    J-.* .*.._-;..•.- — 
strežnih poslovnih partnerjev, ki bi bodisi z umiki sredstev iz skladov skup- 
ih rezerv družbenopolitičnih skupnosti bodisi iz lastnih sredstev rezerv 
okrili izgubo. Med take organizacije, v katerih je gospodarsko stanje slabo 
n ki se utegne končati s stečajem, sodijo: 

- Inženiring T. Velenje, 

- Blanca, rudnik nekovin (občina Sevnica) 

- TCZD RTC Golte, DO PAKA, T. Velenje, 

V delovni organizaciji Ingmag, industrija granita, marmorja in glinice 
psipdol, v TOZD-u Lesna galanterija DO LIPA, Lovrenc na Pohorju ter v Splošnem 
Izarstvu Selo pa je že v teku stečajni postopek. 
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Po oceni Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bile doslej v zagoto- 
vitev potrebnih sredstev za pokritje izgub v maksimalni možni meri vključene 
rse  pristojne republiške institucije od Skupščine SR Slovenije, ki je z več- 
iratnim obravnavanjem problematike izgub, dajala določene usmeritve Izvršnemu 
ivetu, pa do Gospodarske zbornice SR Slovenije, Sklada skupnih rezerv gospodar- 
Itva Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva ter družbenopolitičnih organi- 
iacij republike. Na podlagi teh aktivnosti so bila v SR Sloveniji zagotovljena 
felika sredstva za zagotovitev nadaljnje reprodukcije nekaterih organizacij in 
lejavnosti, ki so za realizacijo zastavljenih izvoznih usmeritev ter za razvoj 
jospodarstva Slovenije odločilnega pomena. Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine 
5R Slovenije so tako izčrpane vse možnosti za nadaljnje solidarnostno zagotav- 
.janje sredstev za pokritje izgub in je zato potrebno v Gorenju ter IMV-ju v 
:eloti realizirati dogovorjene konstrukcije za dokončno pokritje izgube iz 
iredstev zbranih v okviru bančnega sistema, v reproverigi ter s preusmeritvijo 
iredstev za negospodarske in neproizvodne investicije. Izvršni svet pri tem 
)onovno poudarja,  da je bilo ob zaključnem računu za leto 1983 razporejeno v 
rezervne sklade organizacij združenega dela skoraj 17 mlrd din in da je bilo 
loslej za pokrivanje izgub uporabljenih manj kot polovica tega zneska. V 
:đruženem delu so torej še prosta sredstva rezerv, s katerim je mogoče pokriti 
.zgube, vendar le v okviru poslovnih oziroma drugih interesnih povezav. 

Takšen način pokrivanja izgub bo treba v prihodnje intenzivneje izvajati 
;udi v tistih primerih, ko ne gre za neposredne-proizvodno-tehnološko komercial- 
le povezave, temveč tudi kadar gre za širše poslovne  oziroma interesne povezave, 
jaj je v skladu s "protiinflacijskim programom" v okviru zveznih upravnih organov 
.e pripravljen osnutek sprememb in dopolnitev zveznega zakona o sredstvih rezerv, 
ia podlagi katerih naj bi z letom 1985 ukinili sklade skupnih rezerv družbenopo- 
•itičnih skupnosti kot institucijo solidarnostnega pokrivanja izgub. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz podatkov o poslovanju v letošnjem prvem 
:rimesečju je razvidno, da izgube naraščajo tudi v letu 1984. Gospodarske organi- 
:acije so v tem trimesečju ugotovile 10.324 mio din izgub, kar je za 35 % več 
:ot v enakem trimesečju preteklega leta. Poleg nekaterih organizacij, ki so že v 
lanacijskih programih predvidele izgubo tudi v letu 1984 se pojavljajo tudi neka- 
:ere nove nosilke izgub.  V Izvršnem svetu SR Slovenije ugotavljamo, da se taki 
;rendi ne smejo nadaljevati in je zato treba do skrajnosti zaostriti odnos do 
>rganizacij, ki poslujejo z izgubo. Le-te morajo ukrepati že ob prvih znakih 
.zgub oziroma čim se pokažejo odstopi od gibanj predvidenih v sanacijskih pro- 
rramih. Poleg tehnično-tehnoloških ter ekonomskih ukrepov za racionalizacijo in 
>ocenitev proizvodnje ter ukrepov za racionalizacijo ter večjo učinkovitost na 
»abavnem in prodajnem področju, bodo morale organizacije združenega dela, ki 
:uđi na ta način ne bodo odpravile izgub, v večji meri kot doslej uveljavljati 
ložnosti za znižanje stopenj ter odložitev oziroma oprostitev plačevanja prispev- 
:ov in davkov samoupravnim interesnim skupnostim in družbenopolitičnim skupnostim 
r skladu s 153. členom zakona o združenem delu. V tem členu so določena načela, 
jo katerih morajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti ukrepati, če temeljna organizacija ne more izpolnjevati ob- 
'eznosti do družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti, ki 
le poravnavajo iz njenega dohodka. Na podlagi teh načel je v zakonu o sanaciji 
.n prenehanju organizacij združenega dela postavljena natančna ureditev, po kateri 
»orajo ravnati pristojni organi v primeru motenj v poslovanju, v primeru izgube 
.zkazane v periodičnem obračunu ter v primeru izgube izkazane v zaključnem raču- 
iu. 

Medtem ko so načela iz 153. člena zakona o združenem delu oziroma določbe • ■.. 
bkona o sanaciji, ki se nanašajo na pristojne organe družbenopolitičnih skupnosti 
' celoti realizirana na področju plačevanja davka iz dohodka ter večine obvezno- 
jti, ki se plačujejo od davčne osnove, pa je pri izpolnjevanju drugih obveznosti 
lo samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti na ravni občin opaziti še vedno dolo- 
jeno neizdelanost ter počasnost postopkov za obravnavo zahtev za ekonomsko in 
(ruao pomoč, zaradi česar organizacije v zaključnih računih izkazujejo večje 
;neske izgub kot bi jih, če bi načela, zapisana v 153. členu zakona o združenem 
lelu, odločneje uresničevali. 

TovariSice in tovariši delegati! V poročilu o izgubah, ki ga bo danes obrav- 
feval r.bor združenega dela Skupščine SR Slovenije, je opisana ureditev glede 
.vplačevanja osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki niso pokrile . 
pkrite izgube po zaključnem računu za leto 1983 ter podani podatki o ravni ter 
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isti osebnih dohodkov v teh organizacijah v primerjavi s podskupino dejavnosti. 
z   teh podatkov je razvidno precejšnje zaostajanje ravni osebnih dohodkov v 
fctu 1983, ki so ga v letu 1984 dodatno zaostrile še dolcč.be zveznega inter- 
jncijskega zakona o preppvedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za iz- 
Lačevanje osebnih dohodkov. Omejitve določene s tem zakonom, ki veljajo za or- 
inizacije z nekrito izgubo pa zaključnem računu za leto 1983, neodvisno od tega, 
Li je izguba že pokrita, ali ne, bodo  veljale najmanj do predložitve periodič- 
sga obračuna za obdobje januar-september 1984, v primeru izgube ugotovljene v 
Srn periodičnem obračunu, pa se bodo podaljšala do konca leta 1984. Določbe te- 
^ zakona pomenijo pri približno polovici organizacij z nekrito izgubo znižanje 
atečenih osebnih dohodkov, tako da bi takšno zaostajanje sredstev za osebne 
Dhodke lahko ogrozilo uspešno izvajanje sanacijskih programov. Izvršni svet 
tupščine SR Slovenije je s tem v zvezi sprožil vrsto aktivnosti, na podlagi 
aterih bodo izvršene tudi spremembe v izvedbenih predpisih k temu zakonu tako, 
a znižanje osebnih dohodkov ne bo prizadelo delavcev v tistih organizacijah 
iruženega dela, ki so za odpravo vzrokov izgub, v skladu s sanacijskimi' progra- 
l povečali število delavcev ter da se osebni dohodeki.-ne bodo znižali pod za- 
amčene osebne dohodke. 

Tovarišice in tovariši delegati I Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo še 
aprej spremljal aktivnosti za dokončno pokritje izgub, še prav posebej v tistih 
rganizacijah oziroma dejavnostih, v katere so bila že doslej vložena velika 
ružbena sredstva. Prav tako bo Izvršni svet še naprej vztrajal, da se sanacija 
zvaja le v organizacijah z perspektivnimi razvojnimi in dohodkovnimi programi, 
sr da bodo na vseh področjih gospodarske aktivnosti uveljavljeni kriteriji 
đgovornega gospodarjenja, saj bodo tako v največji meri odpravljeni vzroki iz- 
ub. O teh svojih aktivnostih bo Izvršni svet po potrebi obveščal Skupščino SR 
lovenije. 

Predsedujoči dr.  Ciril Ribičič: Uvodno besedo k predlogu 
a izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 z os- 
utkom zakona bo podal tovariš dr. Boris Frlec, podpredsednik Izvršnega sveta 
kupščine SR Slovenije. Prosim! 

dr.Boris  Frlec:  Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
otreb na ravni republike se zagotavljajo v skladu z določili 319. člena Ustave 
R Slovenije vsako leto z republiškim proračunom. Obseh republiškega proračuna 
a leto 1984. je sprejela Skupščina SR Slovenije 27. decembra 1983. 

Sprejemanje obsega republiškega proračuna za leto 1984 je bilo opredeljeno z 
veznim zakonom o omejevanju splošne in skupne porabe v tem letu, ter zvezno 
n republiško resolucijo. Omenjeni akti so narekovali zaostajanje rasti limitira- 
ega dela splošne porabe za rastjo dohodka. Resolucijsko planirana rast dohodka 
letu 1984 je znašala 27 % v primerjavi z letom 1983 in je vključevala rast cen 

5 %, rast limitiranega dela republiškega proračuna pa 18 %, kar predstavlja 33 % 
aostajanje za rastjo dohodka. Iz majske analize, ki jo je pripravil Izvršni svet 
kupščine SR Slovenije, pa je razvidno, da znaša povprečna rast cen pri proizva- 
alcih v prvih štirih mesecih 59,3 % v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 
cenjena rast inflacije do konca leta bo predvidoma presegla 50 %. Iz podatkov 
lužbe družbenega knjigovodstva o doseženih rezultatih gospodarjenja v prvih 
reh mesecih letošnjega leta je razvidno, da je dohodek gospodarstva v SR Slove- 
iji v obdobju januar-marec 1984 za 59 % večji od doseženega dohodka v enakem 
bdobju lanskega leta. Izvršni svet ocenjuje, da bo v letu 1984 doseženi dohodek 
za okoli 50 %'   od doseženega dohodka v letu 1983. Vsa navedena inflacijska 
ibanja nujno narekujejo zagotovitev dodatnih sredstev za normalno funkcionira- 
je^republiških upravnih in pravosodnih organov. 

Po zveznem zakonu je omejena'samo poraba na ravni republike, tako imenova- 
i neto proračun, izven limitov pa je vsa poraba oziroma obveznosti do aveznega 
roračuna in drugih družbenopolitičnih skupnosti izven SR Slovenije. Večletno 
mejevanje neto proračuna povzroča težave pri zagotavljanju sredstev za pokri- 
Bnje vseh obveznosti, ki jih nalagajo republiški predpisi. Za razliko od prejš- 
jih pa v tem letu redno in v rokih poravnavamo obveznosti do zveznega prora- 
una in drugih koristnikov izven SR Slovenije. 
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V limltiranem delu republiškega proračuna je vrsta takih obveznosti, ki so 
v neposredni povezavi z inflatornimi gibanji, kar zahteva njihovo razreševanje 
v skladu s takimi gibanji. Med temi obveznostmi izstopaj6 sredstva za delo orga- 
nov za notranje zadeve, pravosodnih organov in upravnih organov in sicer ma- 
terialni izdatki in osebni dohodki. 

Republiškim upravnim in pravosodnim organom ter organizacijam so za material- 
ne stroške v letu 1984 v globalu zagotovljena sredstva za 18,2 % večja sredstva 
kot v letu 1983 (od tega znaša povečanje za organe za notranje zadeve 19,7 % in 
za ostale organe 15,8 %). S temi sredstvi organi ne bodo mogli pokriti najnuj- 
nejših obveznosti v letošnjem letu. Izvršni svet ocenjuje, da bo potrebno zaradi 
visokega porasta cen energije, materiala in storitev za pokritje materialnih 
stroškov organom do konca leta '1984 zagotoviti dodatna sredstva. 

V skladu z določili resolucije in družbenega dogovora o razporejanju dohod- 
ka bodo sredstva za bruto osebne dohodke v temeljnih organizacijah združenega dela 
v globalu naraščala za okoli 20 % počasneje od rasti dohodka. Na podlagi dogovo- 
ra o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1984 bodo osebni 
dohodki delavcev v negospodarstvu odvisni od izvajanja dogovorjenih nalog ter 
bo njihovo gibanje skladno z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu. 
Izhajajoč iz ocene rasti dohodka, podane v majski analizi, po kateri je rast 
dohodka v letu 1984 ocenjena z indeksom 150 ter ob upoštevanju resolucijskih 
določil o 20 % zaostajanju sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka, ugotav- 
ljamo, da se bodo na tej podlagi lahko sredstva za osebne dohodke za leto 1984 
povečala do 40 %. 

V zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1984 so bila v skladu z možnostmi 
predvidena le sredstva za 12 % nominalno rast osebnih dohodkov na zaposlenega 
glede na leto 1983. Upoštevajoč določila dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v letu 
1984 s sredstvi, ki so bila za ta namen zagotovljena v proračunu za leto 1984 
ter delno s sredstvi po zaključnem računu proračuna SR Slovenije za leto 1983, 
uskladil osebne dohodke delavcev v republiški upravi z višino osebnih dohodkov 
v gospodarstvu za leto 1983 na 28,5 %. Tako so v letu 1984 ostala na razpolago 
le sredstva za 2 % usklajevanje osebnih dohodkov glede na doseženi nivo 
osebnih dohodkov v decembru 1983. 

Inflatorna gibanja imajo enake posledice tudi v občinskih upravnih organih. 
Zato je potrebno tudi tukaj takojšnje ukrepanje, ki bo zagotovilo normalno 
funkcioniranje organov uprave in pravosodja v dopolnjevanih občinah. V proračunu 
BO zagotovljena sredstva, ki omogočajo normalno poslovanje teh organov pri 18 % 
povečanju splošne porabe v dopolnjevanih občinah napram letu 1983. Za povečanje 
splošne porabe iz 18 % na 33 % pa je potrebno zagotoviti dodatnih 100 mio din. 

Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1984 je ugotovil, da so se razporejena sredstva za^ osebne dohodke 
v gospodarstvu SR Slovenije v prvem četrtletju 1984 povečala v primerjavi s po- 
prečjem v letu 1983 za 15 %. 

V skladu s prej navedeno ugotovitvijo je Izvršni svet sprejel sklep o 8 % 
usklajevanju osebnih dohodkov za vse koristnike, katerim se sredstva zagotav- 
ljajo z republiškim proračunom. Navedeno usklajevanje je bilo možno realizi- 
rati z začasnim angažiranjem oziroma prerazporejanjem sredstev iz drugih postavk 
republiškega proračuna, kar je v skladu s pooblastili, ki jih ima Izvršni svet 
po zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1984. Omenjeno prerazporeditev je 
razumeti kot začasno rešitev, ki je omogočila premeščanje nezagotovljenih sred- 
itev za osebne dohodke do rebalansa republiškega proračuna. 

(Izvršni svet ocenjuje, da je stanje na področju materialnih izdatkov, oseb- 
ih dohodkov ter sredstev za dcoolnilno financiranje občin tako, da je potrebno 

ta normalno poslovanje republiških upravnih in pravosodnih organov ter istih 
>rganov v dopolnjevanih občinah zagotoviti dodatna sredstva. Zato predlaga, 
la se izvrši rebalans na zgoraj navedenih postavkah v višini 1.289,7 mio din. 
Jelitev teh sredstev pa naj bi bila naslednja: 

- za osebne dohodke v višini 1.106,7  mio din 

- za materialne izdatke v višini        80,0 mio din 

- za dopolnilno financiranje občin 
v višini 100,0  mio din 
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Zagotovitev sredstev za osebne dohodke v višini 1.106,7 mio din pomeni 
18 % rast na decembrski nivo, z vključitvijo že zagotovljenih 2 % pa skupaj 20 % 
nominalno rast v tem letu. Zagotovitev sredstev v predlagani višini še vedno 
ne omogoča usklajevanja osebnih dohodkov v upravi z ocenjeno 40 % rastjo oseb- 
nih dohddkov v gospodarstvu. 

Usklajevanje rasti skupne in splošne porabe z zveznim zakonom narekuje 
večkratno usklajevanje obsega sredstev za občinske in republiški proračun, ter 
višino programov za posamezne družbene dejavnosti v odvisnosti od gibanja do- 
hodka in dogovorjenega zaostajanja teh oblik porabe za rastjo dohodka. 

Predlagana rešitev bi bila v skladu z ocenjeno rastjo dohodka v tem letu 
ter predvidenim zaostajanjem splošne porabe po resoluciji. S tem bi se obseg 
limitiranega dela republiškega proračuna v letu 1984 povečal od 18 % na 33 % 
v primerjavi z letom 1983 in bi znažal 11.435,7 mio din. Kljub temu bi rast 
limitiranega dela republiškega proračuna za 33 % zaostajala' za predvideno rastjo 
dohodka. 

Predložena sprememba obsega republiškega proračuna na pomeni dodatnih obre- 
menitev gospodarstva odnosno uvajanja novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o 
realizaciji prihodkov republiškega proračuna v šestih mesecih letošnjega leta 
Izvršni svet ocenjuje, da bi bilo mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 
1984 predlagati v okviru obstoječih virov in ob že znižanih stopnjah davka iz 
dohodka TOZD in povečanega deleža odstopljenega republiškega davka od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve občinam, za pokrivanje dogovorjene splošne 
porabe občin. Na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je Skupščina 
3R Slovenije že sprejela znižanje davka iz dohodka TOZD iz 3,25 % na 2,80 I. 
/skladu s pooblastili pa je Republiški sekretariat za finance ustavil do nada- 
Ljnega vsa plačila akontacij davka iz dohodka TOZD ter omogočil refundacijo že 
/plačanih akontacij davka iz dohodka leta 1984. 

S predlagano spremembo zakona se usklajuje tudi obveznost SR Slovenije do 
prispevka proračunu federacije za leto 1984, ki je na podlagi zakona o skupnem 
Jbsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 višja za 131,4 mio din. 
?ri sprejemanju republiškega proračuna še nismo razpolagali z dokončno višino 
>bveznosti do zveznega proračuna, ta je bila znana šele po sprejemu obsega 
republiškega proračuna v Skupščini SR Slovenije. Celoten obseg republiškega 
Jroračuna bi se z vključitvijo te obveznosti povečal za 1.421,2 mio din. 

Tovarišice in tovariši delegati, predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 
ita obravnavala Odbora za finance Zbora občin in zbora združenega dela ter zako- 
lodajno pravna komisija. Odbora in komisija podpirajo predloženo spremembo 
takona o proračunu, kar je razvidno tudi izr predloženih pismenih poročil. 

Izvršni svet predlaga zboroma, da obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo 
Sakona z osnutkom zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
193 4. 

Predsedujoči dr.Ciril Ribičič : Hvala lepa, tovariš Frlec! 
czarjam delegate vseh treh zborov, da takoj, to se pravi brez odmora nadalju- 
mo s sejami zborov vsak v svojih prostorih. 

S tem zaključujem skupno zasedanje. Hvala lepa. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.35 uri.) 
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SKUPNO  ZASEDANJE 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA. ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

(25. JULIJA 1984) 

Predsedoval: Martin Mlinar , predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.20 uri. 

Predsedujoči Martin Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje'Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitične- 
ga zbora. 

3P 
Ekspoze k poročilu o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja 

. Slovenije v letu 1984 in prvi oceni možnosti razvoja v letu 1985 in k predlogu 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev doio- 
-enih objektov v letih 1984 in 1985 bo imel tovariš Dušan Sinigoj, predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Prosim, tovariš Sinigoj! 

Dušan  Sinigoj: Tovarišice in tovariši delegati!. Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije je Skupščino SR Slovenije tekoče seznanjal z gospodarskimi 
Jibanji v letošnjem letu. Majsko analizo, ki jo je pripravil Zavod SRS za družbeno 
planiranje smo skupaj s Poročilom Izvršnega sveta o uresničevanju politike čružbe- 
lega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 ter prilogama o deviznem ne- 
ravnovesjuin nekaterih tečajnih razlikah v bankah v Sloveniji in oceni razpoložlji- 
lih sredstev za naložbe v gospodarstvu do leta 1990 poslali Skupščini v obravnavo 
»red dobrim mesece tako, da je lahko v skupščinskih telesih pa tudi v delegatski 
Jazi stekla obširna razprava. Gradiva so obravnavali tudi v Predsedstvu SRS^ 
RK SZDL, Sindikatih, Gospodarski zbornici in v Republiškem svetu za gospodarski 

razvoj in ekonomsko politiko. 

V Poročilu Izvršnega sveta ter v Majski analizi Zavoda SR Slovenije za 
Iružbeno planiranje in njenih prilogah opozarjamo na dosežene rezultate in na 
tsto omejitev v razpoložljivih možnostih, na katere je opozorila tudi razprava. 
)ejstvo je, da je odplačilo zapadlih domačih in tujih posojil najetih v oretsklih 
letih v globalu angažiralo v zadnjih treh letih kar 6/10 akumulacije, ki" jo 
jstvarjajo TOZD slovenskega gospodarstva in da so celotne obveznosti, če odpla- 
ilu posojil dodamo še obveznosti do manj razvitih, do črne gore, sredstva za 
tckrivanje izgub itd. skupaj dosegle prek 9/10 teh sredstev. Stopnje gospodarske 
rasti so bile v preteklih letih navkljub vsem sicer okrepljenim prizadevanjem 
lelo skromne. V tem okviru moramo tudi dosežke s konca lanskega in prvih mesecev 
.etošnjega leta, ki spričo ostalih pogojev gospodarjenja niso majhni, gledati z 
anernim optimizmom. To je utemeljeno tudi s tem, ker imamo v letošnjem'letu v 
jrimerjavi s prejšnjimi, le celoviteje pripravljeno ekonomsko politiko na 
favni federacije. Na zvezni ravni je pripravljen osnutek Programa normalizacije 
Jcsterne likvidnosti do leta 1990, ki bo posebej opredelil cilje in pogoje raz- 
bjna politike do leta 1990. S tem bodo dane boljše osnove za realnejšo oceno 
^katerih tokov, V prvih mesecih letošnjega leta so bili v Jugoslaviji in v 
eoubliki doseženi nekateri pozitivni premiki, zlasti glede izvoza oziroma 
konomskih odnosov s tujino, posebno na konvertibilnem področju. Na ravni Jugosla- 
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je srao prišli do skupnih pogledov na to, da je  reševanje temeljnih vprašanj 
goče le z večjo proizvodnjo, z večjim izvozom, s krepitvijo samoupravnih dohod- 
vnih povezav in učinkovitejšim ter doslednejšim uresničevanjem dolgoročnega 
ograma gospodarske stabilizacije. V Sloveniji smo uspeli v lanskem, predvsem 
Iv prvih mesecih letošnjega leta doseči realno rast družbenega proizvoda, Ocen- 
.jemo, da bomo do konca leta ustvarili za približno 2 % večji družbeni proizvod 
•t v lanskem letu. Podobni trendi in celo ugodnejši so prisotni tudi v večini 
•ugih republik in pokrajini Vojvodini, zaskrbljujoče pa je zaostajanje pokrajine 
'sovo. 

Zadržati ta gibanja je - zlasti spričo gibanj v industrijski proizvodnji v 
.dnjih treh mesecih - precej zahteven cilj. Industrijska proizvodnja je po zelo 
odnih trendih v prvih mesecih leta v maju in juniju začela pešati, tako da ima- 
| v vsem prvem polletju le 2,7 % rast. Kar v desetih panogah od triintridesetih 
nižja proizvodnja kot lani v tem času. Najbolj se pozna nazadovanje strojne 

.dustrije, proizvodnje prometnih sredstev, proizvodnje žaganega lesa in plošč 

. proizvodnje v elektrogospodarstvu. Popuščanje v dinamiki industrijske proiz- 
•dnje izhaja iz spet naraščajočih težav pri oskrbi z  reprodukcijskimi.materi- 
•i, surovinami ter iz prilaganja obsega finančnim možnostim. Zlasti v tistih 
'Austrijskih dejavnostih, ki proizvajajo trajne potrošne dobrine pa tudi 
išajoče povpraševanje in vse večja zatrpanost tujih trgov, vse bolj vpliva na 
iznesti in perspektive proizvodnje. Če bi se ti trendi v slovenski proizvodnji 
idaljevali, bomo letos le stežka dosegli 3.-odstotno industrijsko rast. Kaj bi 
i pomenilo za vse druge letošnje načrte najbrž ni potrebno posebej razlagati, 
iveda pa ob pozornosti in spodbudi, ki jo moramo vsi skupaj namenjati zado- 
iljivira proizvodnim dosežkom, ne gre pozabiti na usmeritev, da potrebujemo 
redvsem takšno proizvodno strukturo in strukturo industrijske rasti, ki nam po- 
jga k izvozu in k večji realizaciji na čimbolj zdravih osnovah. 

V prvem polletju se je kmetijska proizvodnja v glavnem gibala po predvideva- 
jih. Razen pri sladkorni pesi smo v celoti uresničili program žetve in uspešno 
Idaljujemo z urejanjem kmetijskih zemljišč. Uresničitev predvidene poljedelske 
foizvodnje otežujejo izredno slabe vremenske razmere v zadnjih mesecih. V živi- 
)rejski proizvodnji se težave, ki so se pričele ob koncu lanskega leta, zaradi 
Mnanjkanja in visoke cene koruze in manjšega izvoza vse bolj zaostrujejo. 

Na področju turizma dosegamo v tujskem turističnem prometu ugodne rezultate 
dtera ko doma turistični promet stagnira. 

Izvoz slovenskega združenga dela je bil v obdobju od začetka leta do 16.7. 
84 v SR Sloveniji za 10 % večji kot lani v tem času, pri čemer je bil izvoz 
aga na konvertibilno področje večji za 15 %.  Uvoz blaga je bil za 4 % manjši, 
tega je bil uvoz iz konvertibilnega področja večji za 4 %. Pri tem je bila 

)sežena celotna pokritost uvoza z izvozom v višini 105 % (na konvertibilnem 
Hročju 110 %, na klirinškem 90 %). Iz podatkov o gibanjih zunanjetrgovinske 
jnjave v letošnjem letu, tudi ob upoštevanju deviznega priliva od izvoza stori- 
W, izhaja, da kljub povečevanju menjave ne dosegamo planirane rasti.izvoza 
Laga in storitev predvsem na konvertibilno področje. Po ugodnih začetnih gibanjih 
k pričel izvoz v juniju ypađati, in to v SFRJ za 5 %, v SR Sloveniji pa za 1 % . 

Zaskrbljujoče pa je, da je rast kompenzacij, kooperacij in obmejne blagovne 
mjave v prvem polletju letos tako visoka, da se ti posli ne povečujejo samo 
lativno v skupnem izvozu (v SFRJ predstavljajo ti posli že 38 %, v.SRS pa 33 % 
nliziranega izvoza blaga na konvertibilno področje) , ampak praktično obsegajo 
SFPJ 90 %, v SRS pa 80 % celotnega povečanja konvertibilnega izvoza blaga letos. 

! pa dodamo še izvoz po drugih poslih, ki pe približujejo razmerju 1:1 (npr. 
foz na podlagi zakona o najemanju blagovnih kreditov, posli oplemenitenja"blaga, 
rcz po posebnem odloku ZlS-a tako imenovanem  "uvoz zaradi izvoza") lahko ugoto- 
mo, da se je redni izvoz blaga v prvem polletju letos v SFRJ zmanjšal, v SRS 
stagniral. 

Tako na videz ugodna gibanja zunanjetrgovinske menjave povzročajo, da deviz- 
priliv ne narašča po planu in ne omogoča v celoti pokrivanja potreb za odpla- 

la doseplih anuitet, reprodukcije in dogovorjenih splošnih in skupnih potreb. 

V prvih šestih mesecih letos se je v NBJ zbralo za zadovoljevanje skupnih 
\  splošnih potreb le 25 % za leto 1984 planiranih sredstev. Banke iz SR Slove- 
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lie so svoje obveznosti izdvajanja na račune NBJ redno izpolnjevale, vendar na 
ižjem nivoju, ker se ne uresničuje plan deviznega priliva. Likvidnostna situa- 
jija Ljubljanske banke - Združene banke je izredno slaba in ima vsak mesec okoli 
5 do 40 mio 0 zadržanih nalogov za plačilo uvoza blaga in storitev. 

Po stanju na dan 31.12.1983 znaša devizno neravnovesje bank Slovenije 433 mio 
4 08 mio $  odpade na temeljne in Združeno banko - Ljubljansko banko, preostali 

il pa na temeljne banke Jugobanko in Beogradsko banko. V teh zneskih so zajete 
zveznosti za objekte splošnega družbenega in skupnega gospodarskega pomena 
n obveznosti iz finančnih kreditov, ki so bili konvertirani v dinarje. Zatečeno 
eravnovesje bank je predvsem posledica spremenjenih razmer v deviznem sistemu, 
0 niso bili zagotovljeni zadostni viri sredstev za poravnavo teh obveznosti. Ban- 
e so to neravnovesje reševale z zbiranjem prostih deviznih sredstev, s prioritet- 
im poravnavanjem obveznosti do tujine, z najemanjem kratkoročnih kreditov, 
akupom deviz, preusmerjanjem porabe deviz, v dobrem delu pa tudi z uporabo deviz- 
ih sredstev izvoznikov. Vse to je bilo potrebno, ker je moralo biti odplačevanje 
iksnih in garantiranih obveznosti izključeno iz združevanja deviz po 13. členu 
amoupravnega sporazuma SISEOT. 

V Izvršnem svetu ocenjujemo, da stanje na tem področju zahteva čim hitrejšo 
anacijo, zato podpiramo predloge ukrepov, ki jih je pripravila Ljubljanska banka 
Združena banka. Glede dodatnega združevanja deviznega priliva pa predlagamo, 

1 Skupščina SR Slovenije ob obravnavi ukrepov za odpravo deviznega neravnovesja 
riporoči OZD, da se v temeljnih bankah in enotah SISEOT na podlagi medsebojnih 
nteresov in povezav po samoupravni poti dogovori jo o dodatnem združevanju dela 
eviznega priliva za poravnavanje dogovorjenih vrst deviznih obveznosti. 

Na podlagi doslej razpoložljivih podatkov o zapadlosti fiksnih in garantira- 
Ih obveznosti ocenjujemo, da bodo takšne izjemne akcije verjetno potrebne še v 
tihodnjih treh letih. Obseg vseh fiksnih in garantiranih obveznosti bo tedaj 
našal okoli 25^% ustvarjenega priliva, od česar približno polovico odpade na 
bveznosti splošnega gospodarskega in družbenega pomena. V naslednjem obdobju 
8 se, upoštevaje tudi že doslej znano reprogramiranje in novo zadolževanje, 
Iksne in garantirane obveznosti v SR Sloveniji nekoliko zmanjšujejo in bodo 
fc predvidevanjih, če bo devizni priliv od izvoza blaga in storitev naraščal 
8aj 10 % letno, leta 1990 znašale manj kot 15 % ustvarjenega priliva od izvoza 
laga in storitev na konvertibilno področje. 

V letu 1984 je v SFRJ zaskrbljujoča tudi struktura izvoza, čeprav predstavlja 
Zvoz finalnih izdelkov še vedno pretežni del jugoslovanskega izvoza, vendarle 
jegovo zmanjšanje v letu 1984 za 10 % ter letos za nadaljnja 2 odstotka oovzro- 
k, da se je njegov delež zmanjšal od 72 v letu 1983 na 68 v polletju letos. V 
loveniji je stanje nekoliko boljše, izvoz finačnih proizvodov se je letos pove- 
kl za 5 %, to   povečanje pa je premajhno, da bi tudi pri nas zaustavili pada- 
le deleža finalnih izdelkov v celotnem izvozu in to je od 76 % lani na 75 % v 
estih mesecih letos. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je omenjena odprta vprašanja na področju 
onomskih odnosov s tujino ob "sodelovanju Gospodarske zbornice in Narodne 
nke Slovenije podrobneje proučil. Na Zvezni IzvrSni svet je:naslovil pismo, 
katerem nanje posebej opozarja in predlaga ukrepe predvsem za opredelitev čvr- 
lih pogojev gospodarjenja na področju ekonomskih odnosov s tujino, ki naj bi os- 
ili bistveno nespremenjeni v prihodnjem srednjeročnem obdobju ter bodo organiza- 
je združenega dela v čimvečji možni meri usmerjali v izvoz in v ustvarjanje neto 
viznega priliva. Za leto 1984 pa je potrebno ponovno preveriti vse zastavljene 
Ije v projekcijah plačilne in devizne bilance ter jih v skladu z dosedanjimi 
ban jih realno ovrednotiti.  Pri tem je posebej  pomembno, da se z obema pro- 
kcijama uskladi tudi obseg družbeno priznanih reprodukcijskih potreb organiza- 
j združenega dela. Le tako bo ustavljena emisija pravic do nakupa deviz na 
kriznem trgu, ki jih v praksi ne bi bilo možno vnovčiti, OZD pa bodo poznale 
alne okvire svojega poslovanja na področju ekonomskih odnosov s tujino. 



Glede na upadanje industrijske rasti in še intenzivnejši izvoz moramo 
ričakovati na domačem trgu manjšo ponudbo. To utegne povzročati še večje na- 
etosti v reprodukciji, monopolne pritiske na višje cene, in druge težave v 
agotavljanju nemotene proizvodnje predelovalne industrije. Izvršni svet Skupšči- 
e SR Slovenije se bo zavzel, da bi takšne nevarnosti za proizvodnjo z ustrezni- 
i rešitvami ekonomske politike na ravni vse države v največji meri omilili. Pred- 
pem se zavzemamo za to, da se sedanji delež v razpolaganju z devizami, ki pred- 
:avljajo spodnjo mejo reprodukcijskih potreb gospodarstva ohrani do konca leta. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dokaj težak problem, s katerim se soočamo, 
tudi izgube. Nizek delež pokrivanja nekritih izgub v sanacijskih postopkih, ki 

otekajo med reprodukcijsko in poslovno povezanimi organizacijami, potrjuje oceno, 
a večina sanacijskih programov ne vseb'Jije ukrepov, ki bi zagotavljali dohodkov- 
o uspešno poslovanje. Pokrivanje nekritih izgub in zagotavljanje sredstev za iz- 
edbo sanacijskih ukrepov poteka še vedno v večini primerov iz kreditnih virov, 
ar še povečuje prezadolženost teh organizacij. Zato je potrebno odgovorneje 
Ot doslej presojati sanacijske programe. V primerih, ko je bilo ob verifika- 
iji  sanacijskih^programov utemeljeno nadaljevanje proizvodnje v sanirani orga- 
izaciji, pa odločno izvajati sanacijske ukrepe predvsem med reproduktivno in 
oslovno povezanimi organizacijami združenega dela ter v okviru temeljnih bank. 
udi sredstva za izvedbo sanacije je treba zagotoviti v teh povezavah, vendar ne 
a kreditnih osnovah, temveč predvsem z odpisom ali zmanjšanjem terjatev, z 
eprogramiranjem kreditnih obveznosti in z.združevanjem sredstev za sanacijske 
aložbe na načelih pridobivanja skupnega dohodka. Aktivnosti in ukrepe za takšno 
avnanje je treba podpreti in pospeševati v vseh družbenopolitičnih skupnostih. 

Izplačila za negospodarske naložbe v prvem polletju za 68,7 % presegajo 
Bnskoletna v enakem času, pri čemer so najmanj za 56 % - porasla investicij- 
ka izplačila v stanovanjsko dejavnost, močneje - za 88,1 % - naložbe v zdrav- 
tvu in socialnem varstvu ter za 109 % v izobraževanju in kulturi. Največje DO- 
ečanje investicijskih izplačil pa imamo v ostalih negospodarskih dejavnostih - 
lasti v družbenopolitičnih skupnostih - 115 % v  6 mesecih. Obseg gospodarskih 
nvesticij je v letošnjih prvih šestih mesecih nominalno za 79,2 % višji od ob- 
ega v enakem obdobju lani. Pri tem se je najbolj - za 248 odstotke - povečal • 
bseg investicij na področju finančnih, tehničnih in poslovodnih storitev. Neu- 
odne tendence in razmerja na področju investicijske porabe za neproizvodne na- 
Ožbe potrjuje tudi podatek, da je v prvih petih mesecih lani začeta graditev 
D negospodarskih investicijskih objektov V predračunski vrednosti 927 mio din, 
enakem obdobju letos pa 63 negospodarskih objektov v predračunski vrednosti 
>r 2.937 mio din. Takšna razmerja v porabi družbenih sredstev za neoroizvodne 
fcmene se uveljavljajo v obdobju, ko ugotavljamo, da znaša primanjkljaj trajnih 
I dolgoročnih virov obratnih sredstev v gospodarstvu SR Slovenije 100 mlrd 
In, ko ocenjujemo, da i bo prišlo do nižje rasti osebnih dohodkov zaradi neporav-, 
Inih obveznosti      v 169 organizacijah združenega dela z okoli 47.000 
fposlenimi delavci. Vse te ugotovitve terjajo hitro in odgovorno ukrecanje 
fužbenopolitičnih skupnosti predvsem pa organizacij združenega dela. Zato vam 
pdlagamo, kljub številnim pomislekom in pripombam, ki so bile izražene v 
jsedanji obravnavi v sprejem zakon o začasni prepovedi razpolacanja z družbenimi 
fcdstvi za začetek gradnje določenih objektov v letu 1984. Izvršni svet Skupšči- 

SP, Slovenije ocenjuje, da razpoložljivi objekti za negospcdarke in neproižvod- 
de javnosti omogočajo nemoteno izvajanje teh dejavnosti in da prepoved" vlaganj 
tovrstne objekte do konca letošnjega leta ne bo zavrla niti načrtovanega raz- 
ja družbenoekonomskih odnosov na tem področju niti rednega izvajanja crcgramov, 
boljšana pa bo likvidnost. V tem času bomo pripravili predlog resolucije za 
to 1985 ter se ob bolj znanih pogojih gospodarjenja dogovorili za nadaljnji 
zvoj tudi na teh področjih. Ob tem bo treba v prihodnjem letu tudi zacotoviti 
edstva za pospešeno dokončanje že začetih investicij. 

Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb delovnih ljudi in občanov se 
bljejo v okviru resolucije. Izvajajo se tudi sprejeti programi. Vendar se za- 
di visoke stopnje inflacije ponekod že pojavljajo večje težave, kar delavcem 
izvajalskih organizacijah onemogoča, da bi v delitveni politiki sledili pove- 
nju osebnih dohodkov v celotnem združenem delu in veča njihovo zaosta-anje, 
tvarja probleme in tudi konfliktne situacije. 



V letošnjem maju so SIS planirale za 41,8 % večje prihodke kot lani, kar je 
skladu z resolucijo in zveznim zakonom; njihova pravica, odgovornost in dolžnost 

| je , da to povečanje v kar največji meri namenijo za popravek in uskladitev 
»n svojih programov. Tako so tudi ravnali v večini samoupravnih interesnih skup- 
Jsti, saj so izobraževanju, socialnem skrbstvu in zdravstvu namenili relativno 
E sredstev ko v drugih samoupravnih interesnih skupnostih. Za več kot 40 % so 
»tošnja sredstva povečali v 40-ih občinskih zdravstvenih skupnostih, v nekaj več 
jcinskih izobraževalnih skupnostih in 48  skupnostih socialnega skrbstva, 
titno je, da so v nekaterih občinah odstopili od dogovorjenih kriterijev za va- 
>rizacijo^programa. V teh občinah lahko tudi zaradi takšne politike pričakujemo 
Jdatne težave pri izvajanju programov zadovoljevanja skupnih potreb. 

Priliv sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih je bil v prvih šestih 
secih za 27 % večji kot v enakem obdobju lani. Ob takšni dinamiki v samouprav- 
h interesnih skupnostih ne nastajajo presežki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 
iliv izenačen s planom. 

Zaradi spremenjenih pogojev se pojavljajo težave na področju solidarnosti 
družbenih dejavnostih. Zato bodo morali v SIS oceniti sisteme solidarnosti in 
|h po potrebi spremeniti oziroma dopolniti. 

tTovarišice in tovarišil V letu 1984 smo soočeni s hitro rastjo cen. V pri- 
javi z lanskim junijem so maloprodajne cene v Sloveniji porastle za 53,8 %, 
uugoslaviji pa celo za 56,7 %. Pričakujemo tudi, da bo inflacija še nekoliko 
•šja, okoli 60 %. 

V obdobju po odmrznitvi so se spreminjale predvsem cene finalnih proizvo- 
v in storitev, ki jih organizacije združenega dela takoj samostojno uveljavlja- 

S tem se je začasno nekoliko zmanjšal razkorak med vhodnimi in izhodnimi 
nami v korist proizvajalcev končnih izdelkov, čeprav ocenjujemo, da se bodo 
radi predvidenih sprememb cen v II, polletju ta razmerja ponovno zaostrila. 

Pri urejanju cenovnih odnosov med proizvajalci surovin in končnih izdelkov 
še vedno uveljavljajo dodatki in doplačila k veljavnim cenam. Gospodarska 
ornica Slovenije skupaj s splošnimi združenji pripravlja analizo stanja na tem 
dročju. Ugotovitve iz analize bodo predstavljale podlago za pripravo aktivno- 
l, da bi odpravili dosedanje obnašanje OZD pri uveljavljanju cen. 

Pri izvajanju politike cen opažamo, da ponekod še ni prodrlo spoznanje, 
je projekcija gibanja cen skupno dogovorjeni družbeni okvir možnih sprememb 

n, ne pa avtonomna pravica za povečanje cen. Povečana samostojnost in odgo- 
rnost TOZD, kot temeljne nosilke oblikovanja cen, je, da mora vsak predlog 
spremembe cen utemeljiti z uporabo meril zakona o temeljih sistema cen in 
užbeni kontroli cen. 

Odgovornost TOZD se povečuje glede na stopnjo samostojnosti pri uveljavlja- 
J cen še posebej, ker se bo v prihodnjih mesecih nadaljeval proces odpravljanja 
r.inistrativnega urejanja cen. Do konca avgusta se bomo po dogovorih z MMF 
ibližali situaciji, da se bo 55 % cen industrijskih proizvodov oblikovalo 
osto, seveda v okviru projekcij. 

Vse pogostejše so tudi zahteve za odpravljanje teritorialnih neskladij 
k. Nekateri želijo uveljaviti načelo, da morajo enaki ali podobni proizvodi, 
so predmet menjave na enotnem jugoslovanskem tržišču imeti povsem enako ceno. 
vršni svet Skupščine SR Slovenije zavrača poskuse odpravljanja teritorialnih 
Bkladij cen, ki bi težili k izenačevanju cen brez upoštevanja kakovosti pre- 
vodov, tehničnih in uporabnih lastnosti, zunanjega izgleda ipd. Za večji del 
Jtzvodov, kjer je ponudba na domačem tržišču zadovoljiva, cen ni potrebno 
tninistrativno urejati, temveč dopustiti tržišču, da opravi to nalogo. 

Republiška skupnost za cene vas je z informacijo o spremembah cen v SR 
venij i v obdobju januar - maj 1984 podrobneje seznanila z gibanji cen, z 
ivnostmi v skupnosti za izvajanje politike cen v letu 1984 ter s težavami, 
aterimi se je pri tem srečevala. 

Da bi zmanjšali rast cen v mesecih po odmrznitvi, predvsem v juniju in ju- 
li In s tem ublažili pritiske na rast življenjskih stroškov, je bila v SR 
iveniji izvedena široka družbenopolitična aktivnost za odložitev nekaterih 
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Sprememb cen (nekatere komunalne storitve, stanarine, dnevno-informativni 
Isk, javni cestni promet ipd.) in za dosledno spoštovanje dogovorjene dina- 
Ike pri spreminjanju cen. 

I  V tem mesecu so bile izvršene spremembe cen nekaterih osnovnih prehrambe- 
h izdelkov (mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, moke in kruha). 
Iradi njihovega vpliva na življenjske stroške je bila projekcija cen prehram- 
tnih   izdelkov v primerjavi z rastjo cen osnovnih kmetijskih pridelkov nižja, 
ir bo zahtevalo še v letošnjem letu pokrivanje nastalih negativnih razlik. 

Z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije in resolucijo za leto 
384 smo se zavzeli, da čim hitreje sprejmemo nov zakon o sistemu družbene kon- 
tole cen. Delo pri njegovi pripravi je treba pospešiti, ker sedanje rešitve 
Sijajo le do konca tega leta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je začasni režim obremenjen 
prevelikim administrativnim poseganjem na to področje, jato se bo Izvršni svet 
tupščine SR Slovenije pri oblikovanju sprememb in dopolnitev zakona o sistemu 
In in o družbenem . nadzoru cen (ta zakon v bistvu nikoli ni bil uveljavljen) 
Ivzemal za to, da bo ureditev tega področja temeljila na družbenolastninskih 
tazmerjih in upoštevala nujo,. dohodkovnega povezovanja organizacij združenega 
kla v reprodukcijskih verigah ter da bo cena obenem dejansko odraz odnosov na 
fgu. 

ITovarišice in tovariši! Podatki o gibanju osebnih dohodkov kažejo, da so 
povprečni mesečni čisti osebni dohodki v obdobju januar-maj letošnejga leta 

)večali nasproti enakemu obdobju lanskega leta za 46,0 % (v gospodarstvu za 
t,4 %, v negospodarstvu za 43,1 %). Dosedanja rast osebnih dohodkov'je skladna 
fogovorjeno politiko na tem področju. 

Zaradi visoke stopnje rasti življenjskih stroškov (52,8 %) so se realni 
ebni dohodki v tem obdobju znižali za 4,5 %. Delavcem v gospodarstvu se je 
pna moč osebnih dohodkov zmanjšala za 4,1 % in v družbenih dejavnostih za 
3 %. 

Enako kot stopnja rasti industrijske proizvodnje po mesecih se v Sloveniji 
februarja dalje znižuje tudi produktivnost dela, čeprav je tendenca še pozi- 
vna .    ' ' 

Ob veljavnih instrumentih socialne politike, so predvsem zaradi cenovnih 
banj med najbolj ogroženimi skupinami prebivalstva v Sloveniji: delavci z niz- 
ni (in zajamčenimi) osebnimi dohodki in njihove družine, upokojenci z nizkimi 
kojninami in tisti z varstvenim dodatkom,  nezaposleni, invalidi in prejemniki 
užbenih denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja. 

Vse večje probleme imajo tudi mlade družine. Ponovno bomo morali preveriti 
daljnje usmeritve politike otroškega varstva ter instrumentov družbenega var- 
va in pomoči družini. Zato bodo v skupnostih, ki sestavljajo skupnost socia- 
ega varstva najbolj ogroženim posvetili posebno skrb. 

I 
Letos uveljavljamo tudi zvezni interventni zakon, ki omejuje izplačila 

bnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo in v 
anizacijah združenega dela z neporavnanimi dospelimi obveznostmi. 

Zakon pomeni zadrževanje rasti osebnih dohodkov, krepitev poslovnih sred- 
sv ter zahteva hitrejše izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov izgub ter finan- 
Lh nesorazmerij v posameznih organizacijah združenega dela. 

Čeprav zakon v nekaterih specifičnih primerih OZD povzroča težave menimo, 
ga je potrebno dosledno izvajati. Od 263 TOZD in delovnih skupnosti, pri ka- 
rih ne je predvidevalo, da bodo zaradi neporavnanih obveznosti imeli težave 
L izplačilu osebnih dohodkov, se je pri 75 (s skoraj 18.000 zaposlenir.i) po- 
;alo, da so z vso odgovornostjo pristopile k razreševanju svojih likvidnostnih 
iblemov in jih uspešno razrešile. 
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169 TOZD in delovnih skupnosti s 47.000 zaposlenimi pa bo za mesec julij 
oralo zagotoviti zaostajanje rasti osebnih dohodkov, kot to predvideva zakon. 

Če se pomudimo še naprej na področju osebnih dohodkov potem velja ugoto- 
itev dosedanjih analiz, da osebni dohodki v združenem delu niso v zadostni 
eri odvisni od doseženih rezultatov dela. 

V sedanjih razmerah, ko zaradi povečevanja cen življenjskih potrebščin 
eebnih dohodek zgublja pomen motivacijskega dejavnika, bodo delavci le na osnovi 
csledne delitve po delu in rezultatih dela lahko stimulirali doseganje boljših 
ezultatov. Zato je bitka za razvitejše odnose na tem področju ena pomembnih 
alog vseh samoupravnih in drugih družbenih dejavnikov. 

[Osebni dohodek ne sme biti predvsem odraz socialnih razmer, pritiskov v sme- 
uravnilovke, ali odnosa med porabo in akumulacijo, ampak osnovna oblika moti- 
cije in sredstvo ekonomskega pritiska za bolj produktivno delo in uspešnejše 
ospodarjenje. 

Zavedati se moramo, da so se zaradi visodke inflacije, ki zlasti prizadene 
obre gospodarje, v zadnjih letih realni osebni dohodki zmanjšali skoraj za 
ho tretjino. Preteklo leto za več kot 9 % ob tem, ko je produktivnost dela v 
»Ši republiki pričela rasti. Za zmanjšanje tega razkoraka si moramo prizadevati 
e v letošnjem letu. Politiko je treba naravnati tako, da delavci, ki dosegajo 
adpovprečne delovne in poslovne rezultate, imajo tudi nadpovprečne osebne dohod- 
p in obratno. 

Kolektivi, ki slabo poslujejo in ne izpolnjujejo svojih obveznosti ne morejo 
eč računati na odprto blagajno družbene pomoči, ampak bodo morali sami nositi 
Bterialne posledice slabih odločitev in slabega gospodarjenja tudi v nižji 
Bvni osebnih dohodkov. 

Tovarišice in tovariši I Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal 
» v svoji pristojnosti tudi zagotovil, da bodo pogoji gospodarjenja čimbolj 
talni in tudi za prihodnje leto čimbolj zgodaj poznani. Pri tem pa se vedno 
lova kaže, da se v mnogih stvareh v načelnih razpravah dokaj'hitro lahko poeno- 
Lmo, ko pa gre za prehod na konkretno, se poskušamo izvajanju dogovorov na 
se mogoče načine upirati. Tako na primer vsi sodimo, da je nujna finančna kon- 
blidacija, saj se ne da  zdravo gospodariti ob tolikerih navideznoatih, izmišlje- 
trn dohodku, lažnem izkazovanju tistega, s čimer dejansko ne razpolagamo. Dol- 
S ročni program gospodarske stabilizacije terja finančno konsolidacijo. Ta bi 
rala in mora postati skrb slehernega delavca OZD in ne le zakonske prisile, 
di v razpravah o izvajanju zakonov je mnogokrat skrito prizadevanje, da bi se 
bnkretnim - seveda bolečim - posledicam kar se le da ognili. Ob konkretnih 
Preračunavanj ih na lastni koži se namreč kaj hitro porodijo dvomi v to da bomo 
pločnejše ukrepe prenesli. A nekim vmesnim, kompromisnim rešitvam je žal težko 
ipisovati takšen primeren učinek. 

V takem ozračju.še ni mogoče oceniti vseh posledic, ki jih to lahko ima 
pogojih poslovanja, materialnih tokovih, dohodku, akumulaciji, možnostih za 
Drabo in za razširjeno reprodukcijo tudi v naši republiki. Gre za eno bistvenih 
Rejitev in neznank pri tem, ko bi želeli dati za prihodnje leto trdno, jasno 
i realno bilanco, s čim pravzaprav razpolagamo. 

Po kakršnikoli poti ali metodi pa se lotimo prikazovanja razpoložljivega, 
! bomo mogli ubežati dejstvu, da se zadnja leta pogoji gospodarjenja zaostru- 
ijo in materialne možnosti ožijo. Kolikšno bo oženje - je na ravni republike 
slo težko opredeliti, saj smo odvisni od mnogih ukrepov na ravni celotne drža- 
(npr. na deviznem in finančnem področju). Zaradi dogovarjanja s svetovnimi 

nančnimi institucijami glede naših dolgov (reprogramiranja, obresti, refinan- 
ranja ni mogoče zadosti daleč vnaprej oceniti, kako bo to vplivalo na obseg 
inpoložljivih sredstev. To so - ob določenih poskusih metodološkega razčišče- 
Inja - tudi razlogi za drugačno oceno razpoložljivega dela družbenega proizvo- 

i v Sloveniji v lanskem, letošnjem in prihodnjem letu od tiste, s katero smo 
nI pred koncem leta pospremili resolucijo. Pred stroko, ekonomisti in planerji, 
; je za prihodnje obdobje pomembna naloga -da v skladu z danimi možnostmi - 
zvijajo splošno bilanco razpoložljivih sredstev do čim trdnejše dorečenosti. 
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Letošnja analiza se že približuje temu. 

Predvidene spremembe v obračunskem sistemu, ki se pripravljajo na zvezni 
ravni, imajo za cilj realnejše izkazovanje odnosov v pridobivanju in razpolaga- 
nju z dohodkom gospodarjenja na osnovi odpravljanja oziroma čiščenja različnih 
navideznih virov dohodka. Prve strokovne ocene kažejo, da se bo dohodek za deli- 
tev v gospodarstvu SR Slovenije zmanjšal kar za 25 %. Kolikšne bodo posledice 
sprememb v obračunskem sistemu bo seveda odvisno od tega kako dosledno bomo iz- 
vajali usmeritve iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in katere od 
predlaganih rešitev bodo dejansko sprejete. 

Drugo področje zakonskih sprememb, povezano s finančno konsolidacijo gospo- 
darstva, katerih učinke je že možno bolj konkretno kvantificirati, je sprejeti 
zakon o zagotavljanju trajnih virov obratnih sredstev. Po izračunu je gospodar- 
stvu SRS ob koncu 1983 manjkalo okoli 100 .milijard din dolgoročnih virov traj- 
hih obratnih sredstev (kar predstavlja okoli 30 % ustvarjenega čistega dohodka 
V tem letu oziroma preko 15 % več kot je ustvarjena akumulacija v gosoodarstvu 
v tem letu). Da bi pokrili primanjkljaj obratnih sredstev iz leta 1983, bi morale 
OZD v naslednjih sedmih letih nameniti vsako leto najmanj 16 mlrd din (po ocenah 
198 3) za pokritje tega primanjkljaja, kar je skoraj 20 % ustvarjene akumulacije. 
To bo seveda močno vplivalo na razpoložljiva sredstva za naložbe v osnovna sred- 
stva v prihodnjih letih. Ob tem pa konsolidirane bilance nekaterih panog kažejo, 
pa te sploh nimajo lastnih trajnih obratnih-sredstev (npr. premogovništvo, pro- 
izvodnja električnih strojev, živilska industrija, trgovina na debelo. 

Ocenjujemo, da se je v organizacijah združenega dela in temeljnih bankah 
tačel proces zanesljivejšega načrtovanja prilivov in odlivov sredstev ter uskla- 
jevanje prevzetih obveznosti z obsegom razpoložljivih sredstev za njihovo porav- 
lavanje. Takšen način uravnavanja obsega medsebojnega zadolževanja pa je vplival 
la upadanje obsega naročil blaga in proizvodov za reprodukcijske potrebe, na 
Intenzivnejše zmanjševanje zalog surovin in reprodukcijskega materiala in s tem 
|a manjši obseg vezave obratnih sredstev v zalogah reprodukcijskega materiala in 
urovin. Vse te aktivnosti se vsekakor odražajo tudi v prilagajanju obsega in- 
ustrijske proizvodnje, kar potrjuje oceno, da postaja likvidnostna sposobnost' 
rganizacij združenega dela že omejitveni dejavnik. To pa mora hkrati postati 
podbuda za učinkovitejše in odgovornejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi 
n s tem ustvarjanje pogojev za dinamično gospodarsko proizvodnjo. 

m a 
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bratnih sredstev tudi s spremembo strukturnih razmerij v razporejanju dohodka 
ti čistega dohodka. S takim prilagajanjem obveznosti združenega dela materialnim 
toznostim bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnjem letu. 

Spremembo strukturnih razmerij v razporejanju dohodka pa terja tudi abso- 
btna rast nekaterih kategorij v delitvi, ki jih kratkoročno ni mogoče spreminja- 
jl. Z zvišanjem obrestnih mer v dohodku močno narašča delež obresti za kredite 
P nadomestil za združena sredstva, čeprav 45 %  vseh plačil, ki jih gospodarske 
rganizacije združenega dela plačajo za obresti, hkrati pomeni dohodek drugih 
jtganizacij združenega dela - saj gre za medsebojno kreditiranje znotraj gospo- 
Brstva, ali preko banki NB in poslovnim bankam ter finančnim organizacijam 
itaja 55 % od skupnega obsega obresti, predvsem za bistveno povečanje obresti 
ta depozite in tudi za pokrivanje tečajnih tazlik, del pa se vrača organizaci- 
m združenega dela ob zaključnih računih bank. To prezadolženim organizacijam 
Igoročno zmanjšuje možnosti za oblikovanje lastnih obratnih sredstev. Zato 

fc v teh pogojih še toliko pomembnejše, da z varčevalnimi ukrepi na vseh področjih 
brabe ustvarimo pogoje za večjo razporeditev čistega dohodka za naložbe v 
pratna sredstva. 

Tovarišice in tovariši! Ustvarjalno delo, smotrno gospodarjenje in poslova- 
e^~ ^ "e Sam0 V <3osPođarstvu - spodbuda kvalitetnim in inventivnim rešitvam, 
bđbuđa in priznanje sposobnim ljudem, kadrom, ki se dokazujejo s svojim delom, 
f!n"wax4 in z?l9dorn: to so vrednote, za katere je bolj kot kdajkoli oomembno, 
jih clm bolj dosledno uresničujemo in da postanejo osrednje vcdiio" vsakeca 

Isameznika, organizacije in skupnosti pri skupnem iskanju prave, trezne in' 
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trdne poti iz ekonomskih stisk. Z njimi so v našem prostoru neposredno povezane 
tudi druge družbene izostritve. Dejstvo, da so ta čas naše razvojne možnosti, 
gledane z vidika akumulacije, precej zožene, da ne dopuščajo številnih naložbe- 
nih alternativ, ne sme oslabiti naše odločenosti, da se spopademo z vsem tistim, 
kar  ovira uresničevanje stabilizacijskih nalog. Nasprotno. To dejstvo moramo - 
Bebi v prid - obrniti v svojevrsten izziv, z rezultatom, ki bo slonel na skrajno 
pretehtanih odločitvah, ne pa zgolj na trenutnih željah, ki niso v skladu z re- 
alnimi možnostmi 1 Pri tem mislimo na vrsto večjih investicijskih projektov v 
»asi republiki, ki bodo - ali pa ne - popotnica k bodočemu srednjeročnemu družbe- 
nemu planu, na presojo o najnujnejši modernizaciji in tehnološki prenovi drugih 
Vitalnih točk v slovenskem gospodarstvu, na izjemno občutljiva vprašanja v zvezi 
Z  življenjskim standardom, zlasti, in še posebej z osebnimi dohodki in drugimi 
Osebnimi prejemki, pa tudi na vrsto drugih področij"* 

V takih - izredno zapletenih razmerah - prehajamo tudi v konkretnejšo pripra- 
o razvojnega koncepta za naslednje srednjeročno obdobje, v katerega prenašamo 
Vrsto nerešenih nalog. Tako so pred nami tudi odločitve o nekaterih pomembnih 
investicijah. Razprava o njih nikakor ne bi smela biti površna, niti zaletava, 
peprav je potrebno možne alternative proučiti, tako s strokovnih kot z gospodar- 
skih in političnih posjedičnih vidikov pravočasno, da lahko prioritete opredelimo 
Samoupravno, v postopku sprejemanja novih planskih dokumentov. 

Ključno in nepogrešljivo vlogo odigrava v tem procesu tudi Gospodarska 
bornica Slovenije. 

Vsekakor je nujno, da upoštevamo potrebo po tehnološki modernizaciji celot- 
lega gospodarstva, saj je 77,4 odstotna odpisanost v industriji, pa 78,6 % stop- 
ija odpisanosti opreme skrajno kritična in tudi daleč največja v vse.j državi. 

V procesu tehnološke modernizacije bomo morali sprožiti nekaj dodatnih 
ikrivnosti. Potreben je udarnejši začetek uvajanja računalniško krmiljene proiz- 
odnje in robotizacije. Prav tako bomo morali na nekaterih področjih tudi nujno 
ti na večjo notranjo integracijo združenega dela zlasti v gradbeništvu, v delu 
»rganske kemije, predvsem petrokemije, tako da bomo lažje na osnovi združevanja 
iredstev izvedli nekatere projekte. Na drugi strani pa bomo morali v nekaterih 
»rimerih - kot kaže, zaradi lažjega saniranja posameznih delov iti v izločanje 
lekaterihdejavnosti iz OZD, da le tisto, kar je zdravo in prenese tudi konku- 
enco, ostane. Glede dokončne sanacije IMV in Gorenja je potrebno ustrezno 
šitev dogovoriti še letos. 

Odločitev glede modernizacije Jeseniške železarne je prav gotovo izredno 
lomernbna za Slovenijo. Gre za vprašanje ali vzdržati na modernizaciji železarne 
11 pa se sanacije lotiti v smeri zmanjševanja obsega železarstva na Jesenicah 
ili celo pričeti proces počasnega ukinjanja. 

Podobna je situacija v Kidričevem, vendar z razliko, da je v Kidričevem 
rožno iti tudi v postopno modernizacijo od peči do peči. Pred nami pa je 
leveda še vrsta drugih za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in njegovo 
ismerjenost v izvoz, pomembnih projektov. 

Osnova za odločanje o posameznih projektih pa morajo biti v Dogovoru o 
emeljih družbenega plana SR Slovenije dogovorjeni kriteriji za prestrukturiranje 
lovenskega gospodarstva. Pri vseh investicijskih odločitvah je treba zagotoviti 
la bodo delavci v organizacijah združenega dela z odgovornostjo odločali o sred- 
tvih  razširjene reprodukcije. To velja za delavce v organizacijah združenega 
ela , ki so medsebojno povezane v reprodukcijskih verigah in katerih dohodkovni 
olozaj je neposredno odvisen od posamezne investicije. Vpliv na sprejemanje in- 
esticijskih odločitev pa morajo imeti tudi delavci v organizacijah združenega 
ela, ki bodo preko bančnega sistema posredno prav tako prizadeti. Posebej velja 
ri pomembnejših odločitvah opozoriti tudi na vlogo in odgovornost občin kot 
emeljnih družbenopolitičnih skupnosti, v katerih OZD prevzemajo odgovornost 
a uresničevanje investicijskih odločitev. Menimo, da se je ta pozitiven proces 
|ri nekaterih odločitvah že pričel in nam tudi daje že prve rezultate. 
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Tovarišice in tovariši! Z informacijo Zavoda SR Slovenije za družbeno 
Planiranje ob majski analizi o razpoložljivih sredstvih za naložbe v 
prihodnjih letih in z deležem le-teh potrebnih za realizacijo nekaterih energet- 
skih, surovinskih in sanacijskih programov - ki je seveda prva predhodna ocena 
in še prava bilanca sredstev - že pričenjamo razmišljanja in razprave o našem 
razvoju v prihodnjih letih. 

Pri oblikovanju novih planskih dokumentov je potrebno upoštevati in se 
Pripraviti ha intenzivnejše izvajanje nalog iz Načrta za izvajanje dolaoročnega 
programa gospodarske stabilizacije in hkrati oblikovati planske akte za leto 
1935. Tudi za njihovo realnost, zlasti pa učinkovitost, je potrebno pravočasno 
zagotoviti, kar se da realno in celovito sliko gospodarskih razmer in z ukrepi 
ekonomske politike oblikovanih pogojev gospodarjenja. Vsekakor bo potrebno odlo- 
čnejše kot doslej izvajati naloge prve faze dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije, da bi ustvarili tako materialne kot sistemske mehanizme in 
osnove za naslednje obdobje. V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije smo ob 
poročilu v osnovi izpostavili dve usmeritvi: nujno dinamično rast proizvodnje 
in družbenega proizvoda in glede na to še vedno visoko rast izvoza(15 %) na os- 
novi kvalitativnih dejavnikov; na področju delitve pa, upoštevaje nujno finačno 
"C,(r?^:l-tev gospodarstva, nadaljnje prilagajanje vseh oblik porabe realno raz- 
položljivim sredstvom, vendar z bistveno nižjim zaostajanjem rasti teh sredstev 
'a rastjo dohodka. 

Tovarišice in tovariši! V naši zazrtosti v pretežno ekonomske probleme pa ne 
DI smeli pozabljati na druge vrednote, h katerim kot družba težimo in ki jim 

Izvrsni svet v svojem sprotnem delu posveča veliko pozornost ' in skrb. Gre 
t Pu?"m^r Za narodnostna vprašanja v naši republiki, za sodelovanje z drugimi 
Republikami in pokrajinami ter za sodelovanje s sosedanjimi deželami. V skladu 

■ ustavnimi, planskimi in drugimi opredelitvami so se te aktivnosti in naloae 
I celoti izvajale. 

I _  V tem ekspozeju nismo posebej govorili tudi o posameznih področjih in 
nejavnosti, kot npr. o prometu, drobnem gospodarstvu in še nekaterih prav tako 
Pomembnih področjih, ki so obravnavana v majski analizi in poročilu Izvršnega ■ 
»veta. 3 

Ocenjujemo, da na večini področij uresničujemo glavne usmeritve dolgoročne- 
a programa gospodarske stabilizacije, da pa na nekaterih področjih zaostajamo, 
ako npr. na področju ekonomskih odnosov s tujino predvidenih gibanj ne uresni- 

■ujemo v celoti, na področju proizvodnje se v zadnjih mesecih opaža počasnejša 
st od načrtovane, izvajanje protiinflacijskega programa na področju cen 
asni, do neskladnosti z zastavljenimi cilji pa prihaja tudi na nekaterih oodro- 
Blh, ki neposredno vplivajo na življenjsko raven prebivalstva. Zato bomo'mora- 
i vložiti vse napore, da se ta odstopanja odpravijo. 

Izvršni svet predlaga, da poročilo o uresničevanju politike družbenega in 
KOnomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 s prvo oceno možnosti razvoja 
letu 1985 sprejmete. Stališča in predloge iz razprave bo Izvršni svet upošteval 

fi pripravi resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja v letu 
985. Hvala lepa. 

Predsedujoči Martin  Mlinar:  Uvodno obrazložitev k predlogu 
"ernic za dolgoročni plan SR Slovenije bo podal tovariš Milivoj Samar. Prosim! 

I  Milivoj   Samar:  Tovarišice in tovariši! Ni moj namen, da pred- 
»Vljam celotna gradiva, ki so vam bila za današnjo sejo poslana in ki so hkrati 
uzila tudi Izvršnemu svetu pri oblikovanju predloga smernic za dolgoročni plan 
-ovenije. Smo v času, ko nam je orientacija na dolgoročni rok še kako notrebna, 

i želimo in hočemo dejansko realizirati cilje dolgoročnega programa gošocdarske 
aoilizacije in na drugi strani, če hočemo tudi pri oblikovanju srednjeročnega 
anskega dokumenta za obdobje 1986-1990 in ne nazadnje tudi pri razvojni 
iroma ekonomski politiki v letu 1984 in 1985 doseči večjo konsistentnost 
sitev. 

Dolgoročne usmerjanje razvoja je zahtevna in odgovorna naloga celotne druž- 
Bistvena razlika med dolgoročnimin srednjeročnim planiranjem izhaja iz ra: I ■7.- 
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čne časovne perspektive. Tako vrsto dejavnikov, ki na kratki in srednji rok 
tedstavljajo dane omejitve razvoja, lahko na dolgi rok spreminjamo, z zavestno 
^merjeno družbeno aktivnostjo, ^a povečana možnost sprememb na daljše obdobje 
Dmeni  širšo možnost izbire razvojnih alternativ, hkrati pa se s povečanim ča- 
svnim horizontom povečuje negotovost in s tem upada zanesljivost predvidevanja 
Ogojev in možnosti uresničevanja vsake od njih. Zato še zlasti v smernicah kot 

'četnemu (in ne končnemu)koraku v procesu dolgoročnegaplaniranja ni najpomembnej- 
! kaj se bo dejansko zgodilo v letu 2000, temveč gre predvsem za vzpodbujanje 
ocesov, ki bodo iz sedanje situacije vodili v smeri, ki odražajo dolgoročne 
Ije naše družbe in so v dosegu naših možnosti. Zato je pomen dolgoročnega 
aniranja predvsem v uveljavljanju dolgoročnega aspekta in družbenosti odločitev 
našem dnevnem ravnanju, da bi družbeni in dolgoročni učinki, za razliko od 
fcatkoročnih in posamičnih, res postali temeljno vodilo pri odločanju. V našem 
Izmišljanju in ukrepanju v preteklosti sta bila ta dva vidika najbolj zanemarjer 
I« kar nedvomno predstavlja enega od osnovnih vzrokov za neučinkovitost gospo- 
>rjen ja. 

Drugo kar kaže izpostaviti je, da pri pripravi in izdelavi dolgoročnih planov 
ičjih izkušenj pravzaprav nimamo. Pred leti je sicer prvi poizkus oblikovanja 
ilgoročnih usmeritev bil narejen za obdobje 1970-1985, s tem da je stvar bila 
kključena s sprejemom razvojne resolucije za'obdobje 1971-1985. 

Pri oblikovanju smernic za dolgoročni plan SR Slovenije smo izhajali iz 
ijstva, da smernice pomenijo spodbudo in najsplošnejši okvir za pripravo dolgo- 
ičnih planov nadaljnjega družbenega razvoja, uresničevanja materialnih interesov, 
'eljavljanja socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Vsem druž- 
inim subjektom, nosilcem planiranja razvoja, so smernice v tej fazi hkrati 
ipotilo za opredelitev lastnih dolgoročnih razvojnih ciljev in v naslednji 
izi za pripravo dolgoročnih planov. Predlogi smernic zato zahtevajo-aktivnosti 
ijširšega kroga delovnih ljudi in občanov, da opredelijo možnosti in smeri 
izvoja svojih samoupravnih sredin za učinkovit  izhod iz sedanjih kritičnih 
zmer na kvalitetnih osnovah. Zato smernice zajemajo celoto razvoja proizvajal- 

■h sil  in družbenoekonomskih odnosov, ter vsebujejo v tej fazi spoznane elemen- 
s možnih usmeritev nosilcev razvoja, ne opredeljujejo pa onih elementov in 
iitieritev, ki morajo biti predmet dolgoročnih planov posameznih nosilcev. 

Gre torej za prvi, začetni dokument, ki naj bi povzel v enem delu t.im. 
)veznejša izhodišča, predstavil posamezne potenciale, s katerimi se lotevamo 
izvoja v naslednjem petnajstletnem obdobju in opredelil cilje, ki pomenijo 
iredelitev skupnih razvojnih interesov. Ob tem so podani tudi tkzv. obvezni 
ementi, ki zadevajo predvsem vprašanja varovanja prostora, njegovega izkori- 

■ka in lokacije aktivnosti oziroma dejavnosti v tem prostoru. V drugem delu smer- 
p ca gre za vprašanja strategije za doseganje posameznih ciljev in usmeritev, 
iredelitev posameznih vzvodov, s katerimi naj bi tudi te cilje dosegli. V tem 
lu so smernice v večji meri izpostavljene preverjanju na osnovi aktiviranja 
isilcev in subjektov samoupravnega družbenega planiranja, to se pravi, da bo 
ihova konkretizacija, opredeljena na osnovi opredelitev nosilcev planiranja, 

i bo zahtevalo široko javno razpravo o osnutku družbenga plana. Po uskladitvi 
h  bo treba povzeti v predlog dolgoročnega plana, ki naj bi ga skupščina spre- 
ELa v prvem polletju prihodnjega leta. To mislim, da je potrebno podčrtati zato, 
!r so posamezne dosedanje razprave ob smernicah pokazale, da želijo nekateri v 
s smernice vgraditi mnoge rešitve, ki zahtevajo dodatne raziskave, preverjanje 
i usklajevanje in je tudi vprašanje ali sodijo sem vsa posamezna vprašanja. 

Tretje, kar bi kazalo podčrtati, gre za to, da na področju dolgoročnega 
aniranja v federacij niso bile posebej izoblikovane smernice, ampak smo mi 
tega vidika koristili dolgoročni program gospodarske stabilizacije, zakatere- 

i smo hkrati smatrali, da je tisti dogovor, tista uskladitev spoznanih inte- 
iscv Jugoslavije v nadaljnjem razvoju, ki jo je potrebno upoštevati tudi pri 
likovanju naših usmeritev. Pri tem pa moramo ugotoviti, da nam še vedno, manj- 
ijo posamezni globalni' in specifični računi, vezani na reševanje zadclženo- 
;i Jugosalvije in notranjo finančno konsolidacijo gospodarstva. To mora 
divati tudi na ocenjevanje naših razvojnih možnosti in bo gotovo te račune 
itrebno v fa~i nastajanja osnutka plana in tudi predloga plana še dograjevati 
i dopolnjevati. V federaciji je pripravljen osnutek dolgoročnega plana in bo 
'ezni skupščini predložen v začetku avgusta. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Na Republiškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije, Komisiji Predsedstva CK ZKS za 
idejno in politično delo na področju družbenoekonomskih odnosov. Marksističnem 
centru CK ZKS, Republiškem družbenem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko, svetih pri Predsedstvu RK SZDL ter v odborih zborov Skupščine SR 
Slovenije so bila napredlog Smernic za dolgoročni plan SR Slovenije izoblikovana 
stališča in predlogi k pristopu in zasnovi predloga Smernic in k posameznim op- 
redelitvam. 

Pristop k oblikovanju Smernic in njihova struktura sta bila v osnovi 
IV dosedanjih razpravah podprta. Bilo je poudarjeno, da je oblikovanje smernic za 
Dolgoročni plan družbeno odgovorno delo, ki p? je obremenjeno tako z aktualno 
družbeno in ekonomsko situacijo doma in v svetu kot z dejstvom, da se za delo 
ta dolgoročnem planiranju nismo niti metodološko niti kadrovsko dovolj usposo- 
)ili. Pozitivno je bil ocenjen velik znanstveni in strokovni napor, ki je bil 
ioslej vložen v pripravo osnov in strategije dolgoročnega razvoja. Poudarjene 
Ja so bile zahteve po realnosti v opredelitvah možnih smeri in dimenzij razvoja 
Po večji selektivnosti ter po zagotovitvi sočasnosti in soodvisnosti v razvoju 
proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosov in v razvijanju temeljev samo- 
Mpravnih socialističnih produkcijskih odnosov v naših pogojih. Izpostavljena 
pe bila tudi zahteva po dosledni opredelitvi soodvisnosti in soodgovornosti 
2a razvoj republike in Jugoslavije kot enotnega ekonomskega in gospodarskega 
prostora. Poleg teh vprašanj se je razprava posebej usmerila na probleme 
Razvoja znanosti in tehnologije, zaposlovanja, energetike, kmetijstva in soci- 
llne politike v dolgoročnem obdobju. 

Ma osnovi teh razprav je Izvršni svet izoblikoval amandmaje k predlugu 
imernic. Za nekatera od odprtih vprašanj pa je potrebno posvetiti široko znan- 
itveno, strokovno pa tudi politično razpravo, da bi zanje našli ustreznejše 
ešitve v osnutku in predlogu dolgoročnega plana. 

To velja tudi za vprašanja večje selektivnosti pri posameznih usmeritvah, 
lasti na proizvodnem sektorju. Pri oblikovanju smernic, ko pravzaprav začenja- 
lo in iniciramo določene raziskave in odločitve ter usmeritve v samem gospodar- 
evu je tudi tu potrebna nekoliko širša usmeritev. Skozi proces oblikovanja in 
isklajevanja samega plana pa bo potrebno bolj izostriti tudi te usmeritve, izo- 
triti pa predvsem na osnovi lastnih preverjanj v teh kolektivih, ko bodo ponovno 
cenili ne le svoje finančne sposobnosti, ampak zlasti še sposobnosti v 
roizvodnji in nastopu na tržišču. 

Tovarišice in tovariši delegati, dovolite, da v nadaljevanju dam nekaj 
ojasnil k nekaterim predlogom amandmajev Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
He. 

V amandmaju k točki 3.1. tretjega poglavja smo predvsem poudarili potrebo, 
a se v t.im. prvem obdobju, to je do leta '1990 (periodizacija je povzeta ia 
dgoročnega programa gospodarske stabilizacije) še posebej poudarijo potrebe 
o povečanem koriščenju obstoječih proizvodnih zmogljivosti-,- ker nam vse 
lalize kažejo, da z njimi ne dosegamo onih učinkov, ki so objektivno možni, 
sloga bo predvsem organizacij združenega dela in njihovih združenj, da na osnovi 
iroščanja samoupravne iniciative in organiziranosti ter konkretnih ocen možno- 
i povečanja proizvodnje, zboljšanje organizacije dela in poslovanja, produk- 
Ivnejše izrabe delovnega časa, varčevanje itd. ob nujni modernizaciji dosegajo 
sčje učinke in boljše rezultate tako na notranjem kot na zunanjem trgu. 

V razpravi je bila posebej poudarjena potreba po konkretnejši opredelitvi 
odgovornosti in soodvisnosti za razvoj SR Slovenije in Jugoslavije" v celoti. 
'prav bo konkretnejše opredelitve s tem v zvezi potrebno vnesti v osnutek 
mosno predlog dolgoročnega plana SR Slovenije, smatramo, da bi kazalo tudi 
Smernicah izpostaviti nekatera bistvena vprašanja skupne dolgoročne Strate- 
ge razvoja. Gre predvsem za afirmacijo ustavnih določil enotnega jugoslo- 
mskega trga,  nadalje za tiste segmente ekonomske politike,.ki so po Ustavi 
Zakonih skupnega pomena ter za dogovor v Skupščini SFRJ o skupni razvojni 
litikio optimalnem koriščenju vseh proizvodnih dejavnikov v Jugoslaviji, upo- 
evaje njihovo razpoložljivost, kvaliteto, teritorialno razporeditev, mobilnost 
korrplementarnost. To naj bi bila pot za premagovanje zapiranja gospodarstva 
regionalne, republiške in pokrajinske meje in za uvel javljanje večje speciali- 
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zacije delitve dela znotraj države na ekonomskih in samoupravnih temeljih. Mislimo, 
da je potrebno s tem v zvezi še določneje opredeliti tudi skupni interes organi- 
zacij združenega dela ter republik in pokrajin za. večje in racionalnejše vklju- 
čevanje v mednarodno menjavo, kar smo opredelili v prvem amandmaju. 

vielo široka in tudi poglobljena je bila razprava o opredelitvi pogojev in 
kvalitete razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Upravičene so bile 
pripombe, da je bila v predlogu smernic ta opredelitev preveč splošna in stati- 
čna. Zato sprejemamo vse predloge, ki so zahtevali da se razvoj sistema in vse- 
bine socialističnih samoupravnih produkcijskih odnosov opredeli kot proces, ki 
bo zahteval kakovostne prodore v proizvodnih odnosih, položaju gospodarskih 
in družbenih subjektov, vedenju in zavesti ljudi ter načinu življenja in da bo na 
tej poti potrebno z demokratičnimi sredstvi našega političnega sistema premagova- 
ti mnoge ovire. Cilj teh sprememb mora biti, da delavci v tozdih in preko drugih 
oblik samoupravnega združevanja in kot delegati obvladujejo presežno delo in 
celotno družbeno reprodukcijo. V tem smislu predlagamo s tretjim amandmajem 
ustrezno dopolnitev točke 3.1. predloga Smernic, 

Predlagamo, da se, v skladu z razpravo ustrezneje opredelijo tudi cilji 
na področju socialne politike, ki naj, integrirana v okviru razvojne politike 
z ekonomsko postane močan vzvod za.progresivno spreminjanje družbe na samou- 
pravnih osnovah in za vsestranski razvoj družbe in osebnosti v materialnem in 
socialnem pogledu. Socialna politika naj bi z razvijanjem integralnega samouprav- 
nega sistema družbene reprodukcije vse bolj temeljila na rezultatih dela, pri 
čemer pa bo potrebno uveljavljati delo in ustvarjalnost, solidarnost in vzajem- 
nost in humane odnose med ljudmi kot temeljne prvine socialne politike in soci- 
alne varnosti. 

Dolgoročni razvoj kmetijstva je v skladu z razpravo potrebno obravnavati 
kompleksneje tako z družbenega, ekonomskega kot socialnega vidika, V večji meri 
naj bi izpostavili zahtevo po medsebojni povezanosti vseh dejavnosti v proiz- 
vodnji hrane v Sloveniji in Jugoslaviji s poudarkom na preobrazbi agroindustrij- 
skega kompleksa v proizvodno dejavnost, v kateri bo izražena medsebojna soodvis- 
ost v ustvarjanju dohodka na povečanju produktivnosti, usmerjenosti v izvoz, 
izboljšanju strukture proizvodnje ter oskrbe prebivalstva in industrije. 
n 

Razvoj znanosti in tehnologije ter vzgoje in izobraževanja v medsebojni po- 
vezanosti je bil v vseh razpravah izpostavljen kot temeljna dolgoročna usmeritev, 
kateri kaže tako v smernicah še posebej pa v dolgoročnem planu posvetiti posebno 
pozornost. Zato predlagamo novo besedilo točk 6.9.1. in 6.9.2., s katerim želimo 
poudariti, da morajo znanje, sposobnost in raziskovanje biti vgrajene v vse 
segmente dolgoročne razvojne strategije in politike in tako postati temeljna 
produkcijska sila v razvoju družbe. 

Povsem sprejemamo predloge, ki so se izoblikovali zlasti v Republiškem 
svetu Zveze sindikatov Slovenije, da je potrebno šedosledneje izraziti zahtevo 
po odptavljanju etatističnega in tehno-birokratskega odločanja o tokovih druž- 
bene reprodukcije, zagotoviti pravočasno in učinkovito usklajevanje različnih 
interesov na enotnem jugoslovanskem trgu ter zmanjšati vpliv organov družbeno- 
političnih skupnosti na neposredne gospodarske odločitve ter izgraditi 
takšne mehanizme gospodarskega sistema, ki bodo utrjevali samoupravni položaj 
delavcev v organizacijah združenega dela ter krepili njihovo samostojnost in 
odgovornost v sprejemanju odločitev. Ta bo nedvomno pomenilo bistven preobrat 
v učinkovitosti gospodarjenja. S tem v zvezi so predlagani amandmaji k 8, 
poglavju, nekateri konkretnejši predlogi pa naj bi po naši oceni bili vgrajeni 
v Smernice za srednjeročni družbeni plan. 

Izvršni svet predlaga, da nekaterih predlogov in amandmajev ne sprejmemo. 
Razlog  za to je predvsem v tem, da nekateri amandmaji po oceni Izvršnega sveta 
presegajo karakter Smernic pa tudi dolgoročnega plana, za nekatere od predlogov, 
pa tudi Se nismo izoblikovali ustreznih in zadostnih znanstvenih in strokovnih 
osnov. Ta vprašanja zahtevajo nadaljnje proučevanje in raziskave vse dO'spreje- 
tja dolgoročnega plana pa tudi v nadaljnjem procesu kontinuiranega planiranja. 
Predvidevamo, da bi na podlagi dosedanje razprave in predlogov jeseni izobliko- 
vali program raziskovalnega dela v katerem bi opredelili konkretna tematska 
področja, ki zahtevajo vsestransko proučitev tako z vidika notranjih kot zu- 
nanjih pogojev. Rezultati teh raziskav naj bi bili vgrajeni v možni meri že v 
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predlog dolgoročnega plana Slovenije, mnoga vprašanja pa bo potrebno v ustreznih 
raziskovalnih in strokovnih teamih kontinuirano proučevati in jih ugrajevati 
v posamezne planske akte zlasti še v samoupravne sporazume in dogovore o temeljih 
plana tudi kadar gre z a programe, ki presegajo petletno obdobje  (n.pr. energe- 
tika, prometna infrastruktura, proizvodnja hrane, preoblikovanje organiziranosti 
gospodarstva, programi vključevanja v mednarodno menjavo, mednarodni aspekti var- 
stva okolja). Mislim, da velja povdariti, da se moramo za takšno delo tako stro- 
kovno kot organizacijsko okrepiti in zato tudi predvideti ustrezna sredstva. 
Eno takšnih vprašanj so tudi zahteve občin Lendava in Škofje Loka o spremembi mre- 
že regionalnih območij . Upoštevaje kriterije za opredeljevanje teh omobčij Iz- 
vršni svet ne more predlagati sprememb v besedilu Smernic, predlaga pa, da se v 
pripravi osnutka dolgoročnega plana to vprašanje prouči in poiščejo ustrezne 
rešitve. 

Tovarišice in tovariši!  Na sedanji stopnji razvoja postaja odločilni dejavnik 
uspeha kvaliteta gospodarskega in družbenega razvoja. Težave v iskanju izhoda iz 
sedanje krize v drugih državah opozarjajo, da je za reševanje obstoječih proti- 
slovij družbenega in gospodarskega razvoja važnejša sposobnost in pripravljenost 
družbe za inovacije in spremembe v družbeni organizaciji ter doseganja soglasja 
pod novimi pogoji kot sama potencialna možnost uvajanja tehničnih inovacij.' Gre 
za bistvena izboljšanja v kvaliteti in učinkovitosti dela in odločanja. Od tega 
je v veliki meri odvisen nadaljnji razvoj proizvajalnih sil in proizvodnih odno- 
sov ter kulturni, socialni in znanstveni napredek naše družbe. 

Smernice z  amandmaji dajejo po naši oceni zadostne usmeritve, zahtevajo pa 
kakovostno, ustvarjalno in angažirano delo vseh nosilcev dolgoročnih planskih 
odločitev. Izvršni svet bo pri pripravi osnutka dolgoročnega plana upošteval 
razprave, mnenja in stališča ob Smernicah. Zato v imenu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije predlagam, da predlog Smernic z amandmaji obravnavate in sprejmete. 

Predsedujoči Martin Mlinar': Uvodno obrazložitev k poročilu o 
Izvajanju meddržavnih sporazumov in pogodb na področju cestne infrastrukture bo 
podala tovarišica Julka žibert. Prosim! 

Julka  žibert: Tovarišice in tovariši! Gradivo, ki vam je bilo 
predloženo v obravnavo, je nastalo zato, da se na sedanji stopnji priprav za 
gradnjo objektov iz meddržavnih sporaziunov in pogodb posreduje delegatom v 
skupščini celovito informacijo o prevzetih nalogah in obveznostih, skupaj z 
opisom aktivnosti pri razreševanju problemov in možnimi načini njihovega uresni- 
čevanja. 

Jugoslavija ima glede na svoj geografsko-prometni položaj pomembne prednos- 
ti v razvoju prometnih tokov, saj preko naše države poteka časovno najkrajša 
cestna povezava med severo-zahodno Evropo in jugovzhodno Evropo z Bližnjim 
vzhodom. Odločitev o izgradnji  tranpjugoslovanske avtoceste "Bratstva in enot- 
nosti", ki poteka od predora Karavank do Gevgelije, pomeni v danih naravnih 
pogojih sodobnejšo cestno povezavo in navezavo na celoten sistem evropskega 
cestnega omrežja. 

Izgradnja hitrih, varnih in ekonomsko ugodnejših povezav postaja z razvojem 
mednarodne blagovne menjave vse bolj potrebna. Znano je, da obstoječe cestne 
povezave preko Podkorena, Ljubelja,in Jezerskega ne morejo prenesti niti močne]- 
šega potniškega prometa, kaj šele tovornega. Ti problemi se še zaostrijo v 
turistični sezoni in v zimskem obdobju, ko so prehodi občasno tudi zaprti. 

Z izgradnjo predora Karavanke, ki predstavlja najpomembnejši del transjugo- 
slovanske avtoceste "Bratstva in enotnosti", bodo ustvarjeni pogoji za kontinui- 
rano odvijanje celotnega prometa, še posebej turističnega in specifičnega tovor- 
nega prometa, ki zahteva hiter predor s specialnimi vozili. To bo tudi dodatna 
spodbuda za tranzitne tokove v naše severno-jadranske luke in v smeri proti ju- 
govzhodu. Cesta "Bratstvo in enotnost" bo dobila pomen mednarodne tranzitne 
ceste z vsemi neposrednimi in posrednimi gospodarskimi učinki. 

Vsi ti elementi so vplivali, da je izgradnja predora Karavanke z družbenim 
planom Jugoslavije za obdobje 1981-1985 opredeljena kot prednostna naložba v 
okviru graditve transjugoslovanske avtoceste "Bratstvo in enotnost". Izgradnja 



predora Karavanke je določena tudi z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
plovenije za obdobje 1981-1983. Nosilec izvajanja plana na področju cestne 
infrastrukture je Skupnost za ceste Slovenije. 

Začetki priprav za izgradnjo predora Karavanke segajo še v leto 1972, ko se 
i na osnovi izdelane dokumentacije ocenilo, da je predor gospodarski objekt z 
zredno širokimi in dolgoročnimi razvojnimi vplivi. V letu 1977 je bila nato 
istanovljena meddržavna komisija SFR Jugoslavije in Republike Avstrije z nalogo 
'edsebojnega usklajevanja potreb in interesov obeh držav ter priprave osnutka 
•eddržavne pogodbe. 

Po podpisu in ratifikaciji meddržavne "pogodbe med SFR Jugoslavijo in Repub- 
iko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke" v obdobju 1977-1978 je bila 
Pnec leta 1980 podpisana še pogodba o spremembi te pogodbe in v letu 1982 tudi 
:atificirana. Za slednje je bistveno to, da je spremenila za nas manj ugoden 
ačin financiranja iz osnovne pogodbe z določilom, da vsaka pogodbena stranka 
•okriva lastne stroške izgradnje predora Karavanke do državne meje. S tem so 
ila praktično premeščena vsa razhajanja, ki so se pojavila ob sklenitvi te 
ogodbe za realizacijo tako velikega in obojestransko pomembnega projekta. 

Izgradnja predora Karavanke obsega v okviru dogovorjenih nalog in danih fi- 
ančnih možnosti gradnjo ene predorske cevi za dvosmerni promet. Skupna dolžina 
'redora skozi Karavanke znaša 7.850 m, od tega na jugoslovanski strani 3,430 m. 

Naša obveznost je izgradnja predora do državne meje s spremljajočimi objekti: 
vtocesta do priključka Hrušica z mejnim platojem, prestavitev magistralne ceste, 
ovozna cesta do glave vertikalnega prezračevalnega jaška, regulacija Save, 
aljnovod do portala in glave prezračevalnega jaška ter vzdrževalna baza za 
redor in cesto. 

Vsa predvidena dela pri izgradnji predora bo opravila domača gradbena ope- 
ativa. 

Pripravljalna dela za izgradnjo predora so se pričela že v letu 1979. Do 
sdaj je na naši strani že zgrajena 7,5 km dolga dovozna cesta, nov električni 
aljnovod, prestavljen del magistralne ceste, regulirana reka Sava v trasi bodoče 

st preko Save, nova transformatorska postaja in pilotna stena, ki 
tiogoča neposredno vrtanje predora. Doslej je bilo vloženo v to gradnjo že 780 
''toče s te, mo 
Mogoča nepos 
Uijonov din 

Na avstrijski strani so zgrajeni podvoz pod železniško progo Beljak-Jesenice, 
ovozna cesta, zavarovalna in zemeljska dela ter vsa potrebna električna napelja- 

Skupni investicijski stroški za izgradnjo predora Karavanke znašajo 21 mili- 
ird dinarjev. Polovico bomo pokrili z lastnimi namenskimi sredstvi, vsebovanimi 
ceni pogonskega goriva, drugo polovico pa s kreditom Evropske investicijske 
inke in drugimi tujimi krediti. Krediti Evropske investicijske banke v višini 
'irnanj 40 milijonov dolarjev bodo najeti z odplačilno dobo 20 let z vključenim 
■letnim moratorijem, 10,5 % obrestno mero in 1 % stroškov kreditov. Ob scdelo- 
3nju predstavnikov Evropske investicijske banke že potekajo razgovori za pri- 
:bitev drugih manjkajočih tujih kreditov. Razgovori potekajo s predstavniki 
ižele Bavarske in predstavniki Republike Avstrije. 

Predvideni začetek gradnje predora Karavanke je leto 1985, zaključek del 
leta 1990. Dohodki od cestnine ostanejo vsaki državi, ki jo pobira na mejnem 

tatoju vstopne strani predora. 

Drugi sklep nalog in obveznosti na področju izgradnje cestnega omrežja 
:vira iz Osimskih sporazumov, ki sta jih v letu 1975 podpisali in leta 1977 
feificirali SFR Jugoslavija in Republika Italija. Z njimi se podpisnici zave- 
jeta , da bosta v okviru izboljšanja medsebojnega gospodarskega sodelovanja 
ndili tudi nekatere cestne povezave. Ceste iz Osimskih sporazumov so v Dogo- 
CU o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 
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Te so: 

- cesta KambreSko-Ravne, 

- cesta med Solkanom in Goriškimi Brdi (Sabotinska cesta) in 

- povezava avtomobilske ceste Benetke-Trst-Gorica-Trbiz s cestami Nova 
Gorica-Postojna-Ljubljana, Fernetiči-Sežana-Razdrto in Herpelje-Kozina-Reka. 

Dosedaj sta bila zgrajena dva mejna prehoda (Fernetiči, Vrtojba) ter cesta_ 
Kambreško-Ravne. V letu 1980 se je pričela izgradnja Sabotinske ceste med Solka- 
nom in Goriškimi Brdi, ki bo zaključena še letos. 

Obe preostali cesti: 

Razdrto-Nova Gorica-Vrtojba v skupni dolžini 44 km in štirimi voznimi 
pasovi ter predračunski vrednosti 10,0 milijard dinarjev in 

Razdrto-Sežana-Fernetiči v skupni dolžini 22 km, s štirimi voznimi pasovi 
ter predračunski vrednosti 8,6 milijard dinarjev, 

sta še v fazi projektiranja. Med bančnimi institucijami v SR Sloveniji 
in Republiki Italiji že potekajo razgovori o možnostih za pridobitev ugodnih 
kreditov, ki bi omogočili gradnjo navedenih cest. Vrstni red gradenj bo določen 
po strokovnih kriterijih, sam začetek izgradnje pa je odvisen od možnosti prido- 
bitve ustreznih sredstev. 

V okviru XII. posojila za ceste, ki ga namerava Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj odobriti Jugoslaviji v višini 100,0 milijonov dolarjev, je predvideno 
za SR Slovenijo 19,7 milijona dolarjev, in to za izgradnjo naslednjih objektov: 

- za avtocesto Šmarje Sap-ViŠnja gora, katere investicijski stroški znašajo 
4.4 59 milijonov din, 12,7 milijonov dolarjev, kar predstavija 35 % vrednosti in- 
vesticije, in 

- za III. etapo hitre ceste skozi Maribor, katere investicijski stroški 
znašajo 3.690 milijonov din, 7,0 milijonov dolarjev, kar prav tako predstavlja 
35 % investicijske vrednosti. 

Graditev teh objektov je predvidena v Dogovoru o temeljih plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1981-1985 ter programu investicij iz sredstev Skupnosti za ceste 
Slovenije sprejetem letos. 

Poleg načrtovanih gradenj sta iz že najetih mednarodnih posojil v gradnji 
avtocesta Naklo-Ljubljana (XI. posojilo za ceste Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj) ter južna obvoznica v Ljubljani (II. posojilo Evropske investicij- 
ske banke). Gradnja prve bo predvidoma zaključena letos, druge pa v letu 1985. 

Gradnja vseh naštetih objektov zahteva med drugim temeljito presojo in 
oceno vseh razpoložljivih sredstev za izgradnjo cestne infrastukture. Zato je 
bil v Skupnosti za ceste Slovenije izdelan in sprejet finančni načrt, v katerem 
so upoštevane tudi obveznosti iz naslova v preteklosti najetih kreditov, vključno 
s tečajnimi razlikami. 

Za enostavno  reprodukcijo so bila v finančnem načrtu Skupnosti za ceste 
Slovenije do leta 1990 upoštevana razmerja med viri in porabo v obsegu, kot 
so določena v finančnem načrtu za leto 1984. S sklepom Zveznega izvršnega sveta 
o spremembi višine in strukture maloprodajne cene pogonskega goriva so bila 
zagotovljena dodatna sredstva za cestno gospodarstvo. 

Finančni načrt kaže, da so za razširjeno reprodukcijo dane realne možnosti 
za zgraditev objektov v obsegu in dinamiki, kot so opisani v predloženem gradivu. 
Njihovo financiranje se zagotavlja iz sredstev od prodajne cene pogonskih goriv, 
'<i so strogo namenska in se lahko uporabljajo samo za financiranje tistih gest, 
!<i se gradijo ob udeležbi mednarodnih kreditov. 
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Omenili smo že, da bodo devizna sredstva dana za protidinarsko vrednostna 
razpolago izvozno usmerjenemu gospodarstvu, ki bi za devize iz tega naslova 
lahko uvažalo moderno opremo in tehnologijo, izboljšala pa bi se tudi devizna 
likvidnost. Poleg tega bi z gradnjo predora in ostalih objektov zagotovili delo 
domači gradbeni operativi, ki posredno vpliva tudi na zaposlitev kapacitet 
spremljajočih dejavnosti. Zaposlitev domače gradbene operative je zato naloga vseh 
sodelujočih v izvedbi projektov, zlasti pa je to obveznost za investitorja. 
Tudi s kreditnimi pogoji Evropske investicijske banke opredeljena mednarodna 
licitacija še ne pomeni vnaprejšnje izbire tujega izvajalca, ampak zahteva tako 
organiziranost domače gradbene operative, da bo uspela tudi na mednarodni licita- 
ciji. 

Opozorim naj še na podatke iz gradiva, ki so pripravljeni po tekočih cenah 
in zato niso primerljivi s podatki iz Analize razvojnih možnosti SR Slovenije 
v obdobju 1986-1990. Podatki so povzeti iz prej omenjenga finančnega načrta Skup- 
nosti za ceste Slovenije. 

Tovarišice in tovariši! Gradnja cest je izrednega pomena za hitrejši gospodar- 
ski razvoj. V sosednjih državah so v gradnji pomembni cestni odseki. Avstrija 
gradi magistralne ceste v dveh smereh. Za nas pomembnejša "Turska avtocesta" se bo 
pri Beljaku vključila na cesto skoai predor Karavanke. Ta cesta povezuje zahodno 
Avstrijo z južno Nemčijo in širše tudi s Srednjo Evropo, preko Jugoslavije pa z 
Bližnjim in Srednjim vzhodom. Pri Beljaku je predvidena druga smer, in sicer z 
odcepom skozi Koroško in Štajersko s priključkom na "Pirnsko avtocesto". V Italiji 
Je zgrajena moderna avtocesta od Trsta proti meji z Avstrijo. Z Osimskimi sporazu- 
mi sta predvideni že omenjeni cesti v Slovenji, ki bi s&povezali s to cesto. 

Kot vidimo, obe  sosednji državi gradita oziroma pripravljata gradnje magi- 
stralnih cest s predori skozi Alpski masiv za povezavo srednje Evrope z njenim 
jugom in jugozahodom oziroma Bližnjim  in Srednjim vzhodom, zato menimo, da je 
utemeljena trditev, da bi z odlaganjem gradnje predora in osimskih cest izgubili 
prednost ugodne geografske lege SR Slovenije in dopustili, da postane prometno, 
turistično in gospodarsko nezanimiv otok. 

Sprejem poročila in sklepov ne pomeni konkretne-odločitve o začetku gradnje 
predora in cest iz Osimskih sporazumov, ampak daje podporo tako dosedanjim aktiv- 
nostim v zvezi s temi gradnjami, kakor tudi nadaljnjim usmeritvam, kot jih pred- 
lagani sklepi vsebujejo. 

"Poročilo o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov in pogodb na področju 
cestne infrastrukture" so v pripravi za današnje zasedanje skupščine obravnavali 
in ga podprli naslednji odbori: Odbor" za družbenoekonomske odnese in razvoj 
Jbora občin. Odbor za finance in Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združene- 
ga dela. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Menimo, da smo s predloženim poročilo in 
'Jvodno obrazložitvijo dali zadostne in obrazložene usmeritve za odločitve, zato 
' imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da to poročilo skupaj 
8 sklepi obravnavate in sprejmete. 

Tovarišice in tovariši! Imam še dolžnost, da vas informiram o železniški 
nesreči, ki se je zgodila dne 14.7.1984 v Divači. S to informacijo nameravamo 
poleg že znanih dejstev in ugotovitev, ki so bila objavljena v sredstvih javnega 
obveščanja, podati še vsa tista, ki so nam na voljo doslej in ki dopolnjujejo 
celotno sliko same železniške nesreče in dajejo pregled dosedanjega dela Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije in njegovih upravnih organov pri izvajanju 
varnosti železniškega prometa. 

Na železniški postaji Divača je dne 14.7.1984 ob 6. uri in trinajst minut 
tovorni vlak naletel na brzi vlak, ki je vozil na relaciji Beograd-Pula.• Tovorni 
vlak je peljal s hitrostjo 64 km na uro mimo zaprtega uvoznega signala postaje 
Divača in z nezmanjšano hitrostjo naletel na zadnji del bržega vlaka. Brzi vlak 
je ob 7.35 uri nadaljeval vožnjo proti Puli. Za posledicami nesreče je umrlo 31 
potnikov, 47 pa je bilo ranjenih. Od tega je bilo zadržanih na zdravljenu 25 
potnikov v zdravstvenih centrih v Ljubljani, Izoli, Reki in Puli. Ob trčenju je 
bilo 14 voz popolnoma uničenih, pet in elektrolokomotiva pa močno poškodovanih. 
Električna vozna mreža na uvozni strani je bila skoraj v celoti uničena, zelo 
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pa so bili poškodovani tudi tiri. Celotne škode še ni mogoče oceniti. 

Po nesreči je bil železniški promet proti Sežani, Kopru in Puli prek Divače 
13 ur popolnoma prekinjen in so zato brzi vlaki, vozili po obvozni poti prek 
Jesenic in Move Gorice, za ostale pa je bil prevoz potnikov med Postojno in Divačo 
'Jrejen z avtobusi. Do usposobitve tirov in vozne mreže ter zaradi obnovitvenih 
đel je bil potniški promet od sobote 14.7. do torka 17.7. delno oviran, tovorni 
promet pa skoraj v celoti prekinjen. Od 14. ure dalje v torek je promet skozi 
Divačo sicer še otežkočen, vendar redno poteka. Tako bo približno še 14 dni, 
saj je potrebno zamenjati poškodovano kretnico in siqnaino-vamostne naprave. 
Zato so podvzeti tudi posebni varnostni ukrepi za odvijanje prometa na tem od- 
seku . t 

Pri reševanju ponesrečencev na kraju nesreče in za odpravljanje posledic 
železniške nesreče so se takoj saminiciativno in požrtvovalno vključili občani 
Iz bližnje okolice, predvsem iz krajevne skupnosti Divača. V zelo kratkem času 
so začele z reševanjem tudi strokovne ekipe, in sicer 105 delavcev železniškega 
gospodarstva Ljubljana, 24 delavcev organov za notranje zadeve, 35 pripadnikov 
narodne zaščite, 35 prostovoljnih in 13 poklicnih gasilcev, 12 zdravstvenih 
■ielavcev ter pripadniki civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovali so tudi 
Pripadniki JLA, 4 zdravniki in 25 vojakov. V prevoz  ranjencev je bilo vključe- 
nih tudi 10 reševalnih vozil iz okoliških zdravstvenih domov, 5 reševalnih vo- 
zil JLA in dva helikopterja Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Takoj 
je bila formirana posebna skupina delavcev Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, ki je zavarovala kraj nesreče zaradi organizacije reševanja ponesrečen- 
cev in odpravljanja posledic. Pripravila je tudi vse potrebno za strokovno in 
točno identifikacijo smrtno ponesrečenih, ki je pri železniških nesrečah izjemno 
zahtevna. To delo je bilo opravljeno v najkrajšem možnem času in na' izjemno stro- 
kovnem nivoju. 

Republiški štab za civilno zaščito je takoj po nesreči organiziral in 
usmerjal širšo akcijo nuđenja pomoči in odpravljanja posledic nesreče. Na raz- 
širjeni seji je istega dne sprejel tudi nujne ukrepe. Pri Rdečem križu Slovenije 
je bila organizirana poizvedovalna služba, ki je zbirala in posredovala podatke 
o umrlih in ranjenih potnikih. Poleg Republiškega centra za obveščanje so uvedli 
dežurstva tudi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo.  Republiški komite 
za promet in zveze. Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo, Rdeči 
križ ter občinski štab civilne zaščite občine Sežana. Na izredni seji se je 
tudi sestal istega dne Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Seznanil se je z 
vzroki in posledicami železniške nesreče in sprejel najnujnejše ukrepe za njiho- 
vo odpravo. Med ostalimi ukrepi je ustanovil koordinacijski odbor za usklajeva- 
nje aktivnosti pri odpravljanju železniške nesreče in komisijo za ugotavljanje 
stanja varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije. Ta bo z vidika 
zagotavljanja in izvajanja varnosti v železniškem prometu proučila dosedanjo 
razvojno politiko, zakonske predpise in druge predpise ter samoupravne akte v 
Skupnosti jugoslovanskih železnic, ki neposredno urejajo železniški promet na 
Osnovi zakonskih pooblastil, uveljavljanje disciplinske odgovornosti delavcev 
v železniškem prometu in delo organov, ki imajo neposreden vpliv na te varnost. 
dokončna odgovornost za nesrečo bo ugotovljena v postopkih, ki jih vodijo organi 
kazenskega pregona. Zato Skupščino SR Slovenije seznanjamo samo z nekaterimi 
okoliščinami, ki bodo gotovo pomembne za ugotovitev vzrokov in odgovornosti za 
nesrečo. Po prvih ugotovitvah organov kazenskega pregona je prišlo do nesreče za- 
radi neupoštevanja uvoznega signala na postaji Divača. Vse signalno-varaostne 
in druge tehnične naprave na postaji Divača so že po prvih izjavah preiskovalne- 
ga sodnika delovale normalno in gre verjetno za človeški dejavnik, to je napako 
strojevodje tovornega vlaka. 

Osnove varnosti v železniškem prometu ureja zvezni zakon, ki je bil sprejet 
decembra 1977. leta. Ta zakon določa odgovornost železniških transportnih orga- 
nizacij in Skupnosti jugoslovanskih železnic za varnost in pravilnost žalezniške- 
Ba prometa nasploh, kot"ji tudi daje  pooblastilo za določanje enotnih tehničnih 
'n drugih predpisov zaradi zagotovitve enotnega tehnološkega'procesa in za kon- 
trolo varnosti in pravilnosti železniškega prometa. Na podlagi tega zakona in sa- 
icupravnega sporazuma o združevanju v Skupnosti jugoslovanskih železnic izdaja vse 
)rometno-tehnične predpise skupščine Skupnosti jugoslovanskih železnic, posebna 
lavodila k tem predpisom in tolmačenja pa njen poslovodni odbor. 
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že v letu 1976 je bilo v Skupnosti jugoslovanskih železnic izdano navodilo 
za vožnjo vlakov na posameznih progah brez vlakospremnega osebja samo s stroje- 
vodjem na vlečnem vozilu. Na podlagi pooblastila iz tega navodila in odločbe 
generalnega direktorja Skupnosti jugoslovanskih železnic je železniško gospodar- 
stvo Ljubljana izdalo dodatno navodilo, s katerim je bilo med drugim odrejeno, 
da smejo na progah Dobova-Sežana, Zalog-Jesenice in Zidani most-Maribor 
''oziti tovorni vlaki samo s strojevodjo; to pomeni zasedbo na vlečnem vozilu 
le z enim delavcem, brez vlakospremnega osebja. To navodilo velja le za tovorne 
vlake na omenjenih elektrificiranih progah. 

Merila za delo v izmenah, trajanje izmen, čas za počitek vlakovnega in postaj- 
nega osebja, ureditev prekinitve dela v eni izmeni in druga vprašanja v zvezi z 
opravljanjem delovnih obveznosti v izmeni ureja pravilnik o merilih za delo v 
Izmenah za železniške delavce, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu. Ta 
Pravilnik je marca leta 1981 v soglasju z Zveznim komitejem za delo, zdravstvo 
In socialno varstvo izdal Zvezni komite za promet in zveze. V tem pravilniku je 
led drugim določeno, da sme. trajati izmena za strojevodje pri poslovnih, brzih  _ 
Ln ekspresnih vlakih največ 10 ur, pri ostalih pa največ 12 ur, izjemoma pa tudi 
Jo 16 ur, kadar delavec ne dobi zamenjave pravočasno ali pa,kadar so vlaki zamuje- 
ni. Ustreznost obeh teh določb o posamični zasedbi vlečnega-vozila in o trajanju 
^zrnen se ponovno proučujeta v omenjeni komisiji Izvršnega</sveta za ugotavljanje 
'arnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije. 

Z navodilom za vožnjo vlakov na posameznih progah brez vlakospremnega osebja 
samo s strojevodjem na vlečnem vozilu, ki je dopustilo,' da upravlja z vlakom le 
strojevodja, je podana možnost za situacije, ki zmanišu-ieio varnost v železniškem 
prometu. Zato je takrat, to je leta 1976, Republiški komite za promet in zveze ozi- 
roma njegov Republiški prometni inšpektorat o tem pismeno opozoril Zvezni komite za 
promet in zveze na nevarnost, ki jih vsebuje take rešitve in dal pobudo, da ponovno 
proučijo njihovo primernost. Ta pobuda ni bila upoštevanal 

Tehnična opremljenost železniških prog v Sloveniji je naslednja: proga z 
vgrajenimi modernimi signalno-varnostnirai napravami, telekomunikacijskimi in 
avto-stop nacravami je Dobova-Ljubljana-Jesenice, razen na postajah Ljubljana 
In Jesenice. "Taka opremljenost izključuje možnost človeškega dejavnika ob 
pogoju, da te naprave normalno delujejo. Delno avtomatizirani progi sta Zidani 
»ost-Sentilj in Divača-Koper, ki sta opremljeni s  signalno-varnostnimi napravami 
in telekomunikacijskimi napravami. Avto-stop naprave pa so vgrajene le pri uvoz- 
nih signalih in pri signalih avtomatskega progovnega bloka. Tudi tu se vlak v 
Primeru napake strojevodje avtomatsko ustavi. Ostale proge so opremljene s 
starimi signalno-varnostnimi napravami, kjer je sicer varnost tudi povsem 
zagotovljena, seveda pa je odvisna od dela strojevodje in vlakovnega odpravnika. 

V začetku leta 1984 so bile pred uvoznimi signali vgrajene avto-stop naprave 
na odseku Ljubijana-Postojna, predvideva pa se še nadaljnja gradnja do Sežane, 
šignalno-varnftstne naprave na progi Ljubijana-Sežana in Pivka-Reka in na ostalih 
progah so zastarele, vendar so zanesljive pod pogojem, da železniški delavci pri 
svojem delu upoštevajo prometno tehnične predpise. Seveda pa je pri teh napra- 
vah odločilen človek, saj dopuščajo, da ob neupoštevanju prometno-tehničnih 
Predpisov pride do ogrožanja varnosti železniškega prometa. 

Tudi vlečna vozila še niso v zadostnem številu opremljena z avto-stop napra- 
vami. Do sedaj je od skupno 286 vlečnih vozil opremljenih le 172, kar pomeni 
•JO %-no. Avto-stop naprava pa je učinkovita le, če je vgrajena tako na progi kot 
na vlečnem vozilu. 

Tovarišice in tovariši!  Izvršni svet  Skupščine SR Slovenije in pristojni 
republiški upravni organi so redno spremljali in obravnavali stanje in izvajanje 
varnosti v železniškem prometu, obravnavali in spremljali letna poročila Repub- 
liskeaa komiteja za promet in zveze oziroma Republiškega prometnega inšpektorata 
In v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi sprejemali ukrepe; tako je 
republiški komite za promet in zveze opravil nazadnje v maju.leta 1984, ko je 
sprejel naslednje sklepe. 

Železniško gospodarstvo Ljubljana mora še odločneje ustrezno ukrepati za 
dosledno izvajanje zakona o osnovah varnosti v železniškem prometu. Organi uprav- 
ljanja in njihova delovna telesa, poslovodni organi, strokovne službe in druge 
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samoupravne izvršilne strukture v organizacijah združenega dela na železnici 
naj se zavzemajo, da bodo sprejeti in uresničeni njihovi programi ukrepov in akcij 
za varnost v železniškem prometu v vseh temeljnih organizacijah in delovnih skup- 
nostih. V organizacijah združenega dela na železnici naj posvetijo več pozorno- 
sti izboljšanju kadrov strukture delavcev, zlasti stalnemu izpopolnjevanju 
delavcev z rednim šolanjem ob delu: zaostriti osebno odgovornost in to ne samo 
pri tistih delavcih, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prome- 
ta, temveč tudi pri tistih delavcih, ki opravljajo naloge organizacije in vodenje 
prometa ter imajo pravico odločanja in dolžnosti nadzora v prometu; prek profesio- 
nalne in procesionalne notranje kontrole doseči dosledno upoštevanje proraetno-teh- 
ničnih predpisov in organizacije združenega dela pri železnici naj dajo pri izva- 
janju programa za razvoj jugoslovanskih železnic prednost tistim objektom in teh- 
ničnim sredstvom,  ki povečujejo varnost železniškega prometa. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški komite za promet in zveze 
kot republiški upravni organ, sta v zadnjih dveh letih sprejela vrsto ukrepov, 
sklepov, predlogov in priporočil, tako samoupravnim organom železniškega gospodar- 
stva Ljubljana, kot tudi za druge pristojne organe, in sicer s področja planov in 
programov razvoja, pogojev gospodarjenja cenovne politike in varnosti železniškega 
prometa. S tem sta skušala ustvariti pogoje za nemoteno odvijanje železniškega 
prometa in izvajanje njegove varnosti. 

Neposreden nadzor nad uporabo spredaj omenjenih zakonov in drugih predpisov 
opravlja Republiški prometni inšpektorat po svoji inšpekciji železniškega prome- 
ta, ki je na primer v letu 1982 izdala 71 odločb za ureditev 175 zadev, v letu 
1983 pa 73 odločb za ureditev 181 zadev. Vse te določbe so pravnomočne in izvrše- 
ne, razen ene, ki bo izvršena v dveh mesecih. S temi odločbami in prijavami 
sodnikom za prekrške so bile urejene nekatere zadeve kršenja prometno-tehničnih 
predpisov in vzdrževanja osnovnih sredstev, kot na primer prog, vozil, naprav in 
tako dalje. 

18. julija 1984 je bila tudi seja Zveznega komiteja za promet in zveze, ki 
je obravnaval informacijo o nesreči v Divači. Ker gre za predpise, ki so v zvezni 
pristojnosti, je  Zvezrti komite za promet in zveze zato pprejel sklep, da se 
do njegove prve seje proučijo ustrezni zakoni in podzakonski akti in pripravijo 
predlogi za morebitne njihove spremembe, ki naj zagotovijo večjo varnost v 
železniškem prometu. 

Delavski svet železniškega gospodarstva Ljubljana je obravnaval nesrečo v 
Divači in ob tem tudi sprejel odstop predsednika svojega poslovodnega organa. 
Vendar pa moramo poudariti, da je ena bistvenih nalog.vseh,ki so odgovorni za 
varnost železniškega prometa, predvem pa delavcev v organizacijah združenega dala 
železniškega gospodarstva, da zaostrijo osebno odgovornost prav vseh, ki sodelu- 
jejo pri opravljanju železniškega prometa, še posebej pa tistih, ki opravljajo 
naloge organizacije in vodenje prometa ter imajo pravico odločanja in dolžnosti 
nadzora v železniškem prometu. Obenem je treba pri tem preveriti tudi ustreznost 
določil, delovno-pravnih predpisov oziroma drugih predpisov, ki urejajo discipli- 
nsko odgovornost, in to z vidika uveljavljanja te odgovornosti v železniškem gos- 
podarstvu. 

Tcvarišice in tovariši! S to informacijo smo želeli delegatske Skupščino 
informirati o nesreči v Divači ter o nekaterih ukrepih Izvršnega sveta in njego- 
vih upravnih organov, dokončno poročilo o stanju varnosti v železniškem prometu 
pa bo cedano po'končanem delu komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
predloženo v obravnavo zborom Skupščine SR Slovenije 24. oktobra letos.Hvala. 

Predsedujoči Martin Mlinar:S tem zaključujem skupno zasedanje 
vseh treh zborov. Zbori nadaljujejo z delom takoj vsak v svojih prostorih-. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11.05 uri.) 
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SKUPŠČINA 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLUVENIJE 

11.  SEJA 

(18, JULIJA 198q) 

Predsedovala: Tatjana Kosovel ,  predsednica skupščine Zdravstvene 
skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tatjaha  Kosovel:  Tovarišice in tovariši! Začenjam 
l. skiupno sejo Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev skupščine Zdravstvene 
'kupnosti Slovenije. Pozdravljam vse navzoče delegate in goste. 

Na podlagi delegatskih pooblastil ugotavljam, da je v Zboru uporabnikov 
lavzocih 56 delegatov in v Zboru izvajalcev 52 delegatov. To je skupaj 108 delega- 
tov. 

Ugotavljam, da je skupščina sklepčna in lahko prične z delom. Ima morda 
ido od delegatov kakšno pripombo v zvezi z ugotovitvijo sklepčnosti? (Ne.) Če ni 
ripomb, predlagam, da preidemo na določitev dnevnega reda. 

Predsedstvo  skupščine je predlagalo dnevni red, ki je bil objavljen v 
delegatskem obveščevalcu št. 40, z dne 15. junija 1984, na 2. strani. Predlog 
davnega reda je naslednji. 

1. poročilo o delu Zdravstvene skupnosti Slovenije med 10. in 11. sejo ter 
■otrditev sklepnega zapisnika 10. seje, ki je bila 7. maja 1984, leta. 

2. predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa 
'zdravstvene namene, s tezami, 

3. obračun solidarnostnih sredstev za zagotovljeni program zdravstvenega 
arstva za leto 1983 ter spremembe finančnega načrta Zdravstvene skupnosti Slove- * 
Ije za leto 1934, 

4. poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 
iružbenega plana SR Slovenije v prvih štirih letih tekočega srednjeročnega 
■bdbbja in informacija o družbenoekonomskem položaju zdravstva v SR Sloveni- 
ji, 

5. coročilo Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za 
leto 1983, 

6. imenovanje članov odbora, predsednika in namestnika predsednika ter name- 
stnikov članov odbora za podeljevanje nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča, 

7. razrešitev in imenovanje tajnika skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije, 

8. uvodne obrazložitve za ločeni seji zborov. 

Sprašujem delegate obeh zborov, če s tako predlaganim dnevnim redom soglaša- 
jo? (Da.) Zeli morda kdo dopolniti ali spremeniti dnevni red? (Me.) 



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

Ugotavljam, da sta zbora sprejela predlagani dnevni red 11. skupne seje. 
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Prehajamo  na     2   .     točko     d  n.e  v n  e  g  a     reda,,     to  je  na  predlog 
izdajo   zakona  o  odvzemu  in  presaditvi  delov  človeškega  telesa  v  zdravstvene 

"amene   s  tezami. 
za 

Zakon obravnava naša skupščina kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. 
?redlog za izdajo zakona s tezami je bil objavljen v Poročevalcu Skupščine SR Slo- 
venije št. 17, z dne 29.5.1984, ki ste ga delegati prejeli z vabilom, povzetek 
zakonskega gradiva z zasnovo sklepa pa je objavljen v Delegatskem obveščevalcu št. 
'0  na strani 3. 

na 
Skupščina SR Slovenije je predvidevala obravnavo predloga za izdajo zakona 

julijski seji, vendar je prišlo do spremembe in bo uvrščen na dnevni red sej 
zborov Skupščine SR Slovenije v oktobru letos. Predvsem v Zakonodajno-pravni komi- 
siji namreč še niso povsem usklajena stališča glede posameznih tez, ki jih vsebuje 
Predlog za izdajo zakona. To pa ni ovira, da naša skupščina ne bi mogla zakonske- 
ga gradiva obravnavati, saj bodo imeli delegati vse možnosti posredovati pripom- 
be in predloge pri sprejemanju zakona v naslednjih fazah zakonodajnega postopka. 

Začenjam razpravo. Kdo prosim želi razpravljati? (Nihče.) Če ni razpravljaL- 
cev, predlagam skupščini naslednjo zasnovo sklepa: 

"Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je dne 18. julija 1984. leta 
^bravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov 
'-loveškega telesa v zdravstvene namene s tezami". 

Želi morda kdo od delegatov spremeniti ali dopolniti predlagano zasnovo 
sklepa? (Ne.) Ce ne, predlagam, da o predlogu glasujemo. Pri tej točki glasujejo 
aelegati obeh zborov skupaj . 

Kdor še strinja s predlagano zasnovo sklepa, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

UgotavLjam, da je Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejela predlog 
za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov človekovega telesa v zdravstvene 
kamene s tezami. 

S tem je opravljen postopek enakopravnega obravnavanja in sklepanja z zbori 
Skupščine SR Slovenije o predlogu za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov 
-lovekovega telesa v zdravstvene namene. 
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SKUPŠČINA 

SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 

10.  SEJA 

(19, JULIJA 198^1) 

Predsedoval: Jože  Božič , predsednik skupščine Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.30 uri. 

Predsednik Jože  Božič: Začenjam 10. sejo skupščine Skupnosti soci- 
alnega varstva Slovenije. 

Pozdravljam vse navzoče delegate, goste in druge udeležence današnje seje. 
:'a sejo smo povabili razen članov predsedstva tudi predsednika odbora samouprav- 
ne delavske kontrole in predsednika sveta skupščine za socialno politiko. Povabi- 
li smo tudi Izobraževalno in Zdravstveno skupnost Slovenije, predstavnike 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo in Republiškega komiteja za vprašanje borcev in vojaških invali- 
'ov, republiških družbenopolitičnih organizacij ter strokovno službo in novinarje. 

Od skupno 70 delegatov je oddalo delegatska pooblastila 56 delegatov. 

Ima kdo od delegatov kakšno pripombo ali vprašanje v zvezi s sklepčnostjo 
današnje sej-e? (Nihče.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je skupščina sklepčna in 
lahko nadaljujemo z delom. 

Predlog dnevnega reda za današnjo sejo ste prejeli z vabilom in gradivom 
z dne 20. junija 1984. leta. Ima kdo od delegatov še kakšen predlog, pripombo 
lli dopolnitev k dnevnemu redu? (Nihče.) 

Če ni pripomb, predlagam, da sprejmemo za današnjo sejo tale dnevni red: 

1. poročilo o delu skupnosti po 9. seji in odobritev zapisnika te seje, 

2. predlogi in vprašanja delegatov, 

3. poročilo o uresničevanju socialnovarstvenih programov in socialne politi- 
ke, 

4. predlog smernic za dolgoročni plan SR Slovenije ž razpravo o smernicah s 
področja socialne politike, 

5. poročilo Izvršnega sveta Skupščine SRS o uresničevanju družbenega plana 
IR Slovenije v prvih štirih letih tekočega srednjeročnega obdobja s prvo oceno 
'ožnosti razvoja v letu 1985 

6. osnutek zakona  o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, 

7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 
vojne , 
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8. spremembe delovnega in finančnega načrta Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije za leto 1984, 

9. kadrovske zadeve. 

Ima morda kdo kakšen predlog za spremembo dnevnega reda? (Nihče.) Kdor je 
za tak dnevni red, naj prosim, dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je v smislu določil 362. 
-lena ustave SR Slovenije obravnavala kot enakopaven zbor Skupščine SR Slovenije 
•očki 6. in 7. dnevnega reda. 

Predsednik Jože Božič: Prehajamo na 6.  točko dnevnega 
e d a , to je na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 

Invalidih. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije št. 
15. Razen tega ste kot gradivo prejeli informacijo o obravnavi tega zakona o 
Predhodnih fazah v koordinacijskem odboru za vprašanja socialne varnosti borcev 
In v drugih organih, v katerih smo sodelovali. Pć sklepu zadnje seje predsedstva 
^upščine SR Slovenije sprejemamo zakon kot enakopraven zbor Skupščine SR Slove- 
nije. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, za uvodno obrazložitev. Besedo ima 
^nlca Klemenčič, republiška podsekretarka v Republiškem komiteju za vprašanja 
norcev in vojaških invalidov. 

Anica Klemenčič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
•elegati. Postopek za spremembo zakonov o vojaških in civilnih invalidih vojne 
'mo^pričeli zaradi splošne orientacije, da se tudi na področju dopolnilnega 
orčevskega invalidskega varstva dosledneje uveljavljajo načela socialne politi- 
ke, in sicer v tem smislu, da se v okviru sredstev, ki jih družba zagotavlja za 
•e namene,bol j zaščitijo tisti upravičenci, ki so v zaostrenih gospodarskih raz- 
merah socialno najbolj ogroženi. Ta cilj bi dosegli tako, da bi pri dodeljeva- 
nju socialne pomoči, to je invalidskega dodatka vojaškim invalidom in denarne 
Pomoči civilnim invalidom vojne popolneje in dosledneje kot sedaj ugotavljali in 
^oštevali socialni položaj upravičenca in njegove družine. 

S takimi spremembami se je v načelu strinjalo predsedstvo republiškega odbo- 
ja Zveze združenj borcev NOV Slovenije. Skupščina SR Slovenije, ki je na sejah 
iborov, dne 20. in 21. februarja 1984, sprejela predlog za izdajo zakona o spre- 
membah _ in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, 
?a se je strinjala z osnovo na načelih socialne politike v stabilizacijskih razme- 
rah, na kateri temelji zasnova predlaganih sprememb zakona. Izvršnemu svetu je 
"aložila, da naj na tej podlagi pripravi osnutek obeh zakonov, pri tem pa uoošte- 
'a naslednja stališča in konkretne pripombe. 

Uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije na tem področju 
1 usmerjeno k zmanjševanju pravic vojaških invalidov in- družin padlih borcev, 
arveč k čimbolj smotrni porabi in ustreznejši razdelitvi družbenih sredstev, ki 
e namenjajo za njihovo varstvo. Spremembe in dopolnitve zakona morajo biti 
blikovane tako, da ne bo bistveno ogrožena socialna varnost vojaških invalidov 
In da bodo bolj zaščitene kategorije invalidov in družine padlih borcev, ki so 
■zaostrenih gospodarskih razmerah socialno bolj ogrožene.*Na teh izhodiščih smo 
zdelali osnutka obeh zakonov. Pri tem smo poleg stališč Skupščine SR Slovenije 
R njenih zborov oziroma delovnih teles ob obravnavi predloga za izdajoteh zakonov 
ri izdelavi konkretnih rešitev  izhajali tudi iz stališč in zaključkov komisije 
veznih družbenih svetov in temeljev gospodarske stabilizacije v dokumentu 
emelji in okviri dolgoročne socialne politike. 
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Pri osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 
gre za spremembe republiškega zakona, s katerim so urejene dopolnilne oblike 
varstva vojaških invalidov in družin padlih borcev. Njihove osnovne pravice so 
namreč  zagotovljene in urejene z zvezno aakonodajo. Višina prejemkov po zveznih 
predpisih pa je odvisna in raste glede na stopnjo invalidnosti posameznika. Med 
dopolnilnimi oblikami varstva, ki jih ureja veljavni zakon o vojaških invalidih 
je najpomembnejši invalidski dodatek, ki je uveden kot socialna pomoč vojaškim 
invalidom in družinam padlih borcev. Ki so socialno ogroženi. 0 tem, kdo je so- 
cialno ogrožen in s tem upravičen do invalidskega dodatka, se sklepa na podlagi 
ocene njegovega socialnega položaja. Pri tem pa se v njegove dohodke ne všteva- 
jo nobeni invalidski prejemki niti nekateri drugi prejemki kot so priznavalnine, 
varstveni dodatek in različne druge socialne pomoči. 

Taka ureditev je pripeljala do določenih anomalij, zaradi katerih sedaj in- 
validski dodatek, ki se odmerja od višine najnižje pokojnine za polno .pokojninsko 
dobo, prejemajo tudi osebe z višjimi prejemki, medtem ko so kategorije z nižjimi 
prejemki manj zaščitene. Te nepravilnosti skušamo odpraviti s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami zakona, ki so vgrajene v osnutku zakona ter jih skušamo 
obrazložiti. 

Najpomembnejša sprememba, ki je vgrajena v osnutku zakona, se nanaša na 
vprašanje invalidskih'prejemkov pri oceni gmotnega položaja upravičencev. Zaradi 
tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije menil, da je potrebno invalidske 
prejemke, konkretno osebno invalidnino, upoštevati vsaj deloma. Tako je bilo v 
osnutku predvideno, da se všteva 50 % osebne invalidnine. Zbori Skupščine SR Slo- 
venije so na seji 20.6.1984 obravnavali predlagani osnutek in sprejeli sklep o 
odložitvi obravnavanega osnutka zakona. Predlagatelju zakonskega osnutka je bilo 
naloženo, da na podlagi mnenj iz razprave ponovno prouči najustreznejše rešitve, 
predveem glede ugotavljanja dohodkovnega cenzusa. Pri tem je treba opozoriti zlasti 
nn- odklonilna stališča organizacij Zveze združenj borcev NOV, ki nasprotujejo v 
vštevanju invalidnine med dohodke upravičenca, ki vpliva na pravico do socialne 
pomoči, to je do invalidskega dodatka. 

Razprava v skupščini je pokazala, da invalidnine ni smotrno upoštevati iz 
razlogov, ker bi invalidski dodatek tako lahko izgubili vojaški invalidi, ki ga 
prejemajo že dvajset in več let in to predvsem težji vojaški invalidi, ki nimajo 
nobenih drugih prejemkov razen invalidnine in invalidskega dodatka. Po drugi 
strani pa gre za populacijo invalidov, ki je po ustavi posebej zaščitena in se 
poleg tega tudi hitro stara in številčno zmanjšanje. Tudi ne gre za velika sred- 
stva. Na podlagi sklepa in stališč skupščine, kakor tudi pripomb iz javne 
razprave, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno proučil vprašanje vštevanja 
dela osebne invalidnine v cenzus in v skladu s temi stališči bodo v predlogu 
zakona nekatere določbe osnutka zakona spremenjene tako, da se ne bodo vštevali 
v dohodek upravičenca invalidski prejemki po predpisih SFRJ. 

Ob obravnavi osnutka v skupščini je bilo predlagatelju priporočeno, da išče 
druge možne rešitve, zlasti v smeri večjega upoštevanja drugih dohodkov upravi- 
čenca in njihovih družinskih članov z namenom, da se dosežejo cilji, s katerimi 
smo pristopili k spremembam zakona in da se v okviru razpoložljivih sredstev 
zaščiti tiste kategorije invalidov in družinskih članov padlih borcev, ki so v 
zaostrenih gospodarskih razmerah najbolj ogroženi. Tako bodo določbe osnutka o 
vštevanju drugih dohodkov oziroma prejemkov v dohodkovni cenzus spremenjene tako, 
da bi se upoštevalo 80 % namesto 67 % prejemkov upravičenca in 50 namesto 30 % 
dohodkov družinskih članov in zakonca. Sprememba se nanaša tudi na vštevanje 
katastrskega dohodka, ki se je doslej upošteval samo v višini 50 %. Po osnutku in 
dopolnitvi obrazložitve pa naj bi se upošteval v višini 100 % in to ob upošteva- 
nju valorizacije, ki pomeni še štiri in večkratno povečanje katastrskega dohodka. 
S tem bi bilo odpravljeno neutemeljeno razlikovanje kmečkih upravičencev do inva- 
lidskega dodatka nasproti upravičencem s prejemki iz drugih naslovov glede dose- 
ganja cenzusa oziroma glede višine invalidskega dodatka. Mejni znesek najnižjih 
pokojninskih prejemkov, ki je osnova invalidskemu dodatku, se je namreč dđ zadnje 
valorizacije katastrskega dohodka v letu 1978 povečal za štirikrat, katastrski 
dohodek pa se v tem času-ni povečal. 

Nadaljnja pomembna sprememba je pri določanju povečanega invalidskega dodatka 
za samohranilce, za invalide, ki potrebujejo postrežbo in tujo pomoč in slepe 
invalide. Povečan invalidski dodatek se bo priznal v višini 60 % od zneska naj- 
nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in s tem so že upoštevane pripombe, ki 
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so bile dane v javni razpravi. Glede ustreznega razmerja do prejemkov po predpi- 
sih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ker je bilo v osnutku predvideno 
50 % od zneska najnižje pokojnine ia polno pokojninsko dobo. S tem je dosežena 
tudi pravičnejša rešitev glede povečanega invalidskega dodatka. 

Glede regresa oziroma denarne pomoči težjim invalidom pri nakupu motornega 
vozila je predlaaano, da se črta določba o pomoči pri nakupu motornega vozila. To 
pomoč so prejemali težji invalidi, katerim vozilo roredstavlja  ortopedski pripo- 
moček. Bila sta dva predloga. Da se ta pomoč zmanjša ali pa v celoti ukine, v 
kolikor se z Ljubljansko banko doseže dogovor o ugodnejših pogojih za posojilo 
na podlagi namenskega varčevanja. To je doseženo in predlagamo, da se določba o 
tem v celoti črta. 

To so poglavitne spremembe oziroma korekcije, ki pomenijo smotrnejšo poraz- 
delitev sredstev. Kljub temu, da niso sprejete prvotne pozitivne usmeritve razvi- 
dne iz osnutka - tu mislimo na vštevanje dela osebne invalidnine pri ugotavljanju 
cenzusa - menimo, da bo sprememba zakona dosegla svoj namen in ocenjujemo, da bi 
bila poraba sredstev zaradi omenjenih sprememb približno enaka kot po veljavnem 
zakonu. Na ta način bo invalidom z nizkimi prejemki izboljšan socialni položaj, 
saj se dviguje odstotni cenzus od 80 na 100 % zneska najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo oziroma se daje možnost vstopa novim upravičencem, težjim inva- 
lidom pa se s tem socialni položaj ne bo ooslabšal. V predlogu zakona bodo izpu- 
ščene tudi določbe 20. člena osnutka zakona .o vojaških invalidih in 17. člena os- 
nutka zakona o civilnih invalidih, tako da bi zakona začela veljati s 1.1.1985 
In ne prolongirano kot je to v osnutku. 

Pri zakonu  o civilnih invalidih vojne je potrebno opozoriti, da je njihova 
socialna varnost urejena in zagotovljena na nižjem nivoju kot vojaškim invalidom. 
Ker gre za drugo kategorijo invalidov, so spremembe zakona o civilnih invalidih 
vojne, ki pomenijo uskladitev z uvodoma omenjenimi načeli socialne politike, 
tudi manj obsežne. Cilji, ki jih želimo doseči s spremembami zakona pa so podobni 
kot pri spremembah zakona o vojaških invalidih. 

Tako bi se pri pogojih za pridobitev denarne pomoči, ki je ekvivalent ID pri 
vojaških invalidih, prejemki upravičenca, njegovega zakonca in družinskih članov 
vštevali tudi po osnutku zakona o delu 60 %,  enako kot po veljavni ureditvi. 
Novost pa je, da se upoštevajo le pridobitno nezmožni družinski člani, ki živijo 
z upravičencem v skupnem gospodinjstvu in jih on preživlja. V skladu s stališči 
skupščine se med prejemke ne všteva invalidskih prejemkov. Glede vštevanja kata- 
strskega dohodka veljajo enake rešitve kot so predlagane v osnutku zakona o vojaš- 
kih invalidih. Denarna pomoč bi se v skladu s spremembami zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju odmerjala odvisno od socialnih razmer upravičenca naj- 
več do višine 50 % zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

Nadalje se uvajajo tudi druge spremembe in uskladitve tega zakona z zakonom 
o vojaških invalidih. To se nanaša zlasti na zaprtje roka za vlaganje prijav in 
reševanje zadev invalidnosti civilnih invalidov vojne. 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka naložila predlagatelju, da se 
proučijo še .nekatera nejasna vprašanja, tako vprašanja, ki se nanašajo na določbe 
o ugotavljanju dohodkovnega cenzusa, ki je pogoj za denarno pomoč glede na to, da 
je bilo v razpravah o osnutku oblikovano pretežno odklonilno stališče do predloga, 
da bi se v ta cenzus všteval del osebne vojaške invalidnine družinskega člana, če 
to prejema. Nadalje so civilni invalidi vojne sprožili več vprašanj in predlagali, 
da se jim razširijo določene pravice, tako pravica do dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč še na invalide II. skupine, kakor tudi možnost določitve različne višine 
civilne invalidnine I. in XI. skupine v  ustreznem razmerju do vojaške invalid- 
nine- Izvršni svet je proučil njihove zahteve in v ponovni obravnavi predlagal, 
da se invalidom I. skupine, ki so že po veljavnem zakonu upravičeni do dodatka 
za postrežbo in tujo pomoč, ki se v enotnem znesku 85 % dodatka za postrežbo in 
tujo pomoč II. stopnje po predpisih o vojaških invalidih razdeli v II. stopnji. 

Do 1. stopnje dodatka, bi bili upravičeni invalidi v I. stopnji z najtežjimi 
telesnimi okvarami in bi znašal 85 % da3atka I. stopnje po predpisih o vojaških 
invalidih, dodatek II. stopnje pa bi bil v znesku kot po veljavnem zakonu. Za 
razvrstitev civilnih invalidov vojne I. skupine v I. oziroma II. stopnjo dodatka, 



- 458 

bi se uporabljal pravilnik, ki velja za vojaške invalide oziroma, kar bi ocenje- 
vala zdravniška komisija, da se razdeli dodatek za tujo nego in pomoč tudi za II. 
skupino invalidnosti. Drugih predlogov pa ni mogoče sprejeti, ker pomenijo širje- 
nje pravic. Tudi ta predlog pomeni širjenje pravic, vendar je Izvršni svet sprejel 
mnenje organov zavzetih v razpravi, da se na ta način popravi socialni položaj 
najtežje prizadetim invalidom. 

Predlagamo, da skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob tej naši 
obrazložitvi sprejme osnutka zakonov in dopolnitve k obrazložitvi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutka zakona o spre- 
nembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne. 

Predsednik Jože  Božič: Hvala. Prosim Maksa Vezovnika, predsednika 
koordinacijskega odbora za vprašanja socialne varnosti borcev, da skupščini poro- 
ia o obravnavi osnutka zakona o vojaških invalidih v odboru. 

Maks  Vezovnik: Tovarišice in tovariši delegati. Spremembo zakonov 
s področja varstva vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne je narekovala 
potreba po uskladitvi z zvezno zakonodajo in nekaterimi področnimi zakoni, pa 
'udi načrt uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Slo- 
veniji. Iz besedil in dosedanjih raaprav namreč izhaja, da mora celoten zakonski 
osnutek predvsem streneti za tem, da gre za bolj smotrno porabo in ustreznejšo 
razdelitev družbenih sredstev, ki se namenjajo za varstvo invalidov s tem, da bi 
se ob omejenih možnostih glede zagotavljanja teh" sredstev v pogojih gospodarske 
stabilizacije bolj zaščitile tiste kategorije vojaških.invalidov in družine padlih 
borcev, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah bolj ogrožene. 

Koordinacijski odbor je na svoji zadnji seji ugotovil, da sedanji osnutek in 
tudi predlogi, ki jih je obrazložila tovarišica Klemenčičeva sledijo temu cilju 
In v glavnem povzemajo stališča in sklepe naših organov, pa tudi usmeritve, ki jih 
ie sprejela  skupščina že na prejšnjih sejah. Zato odbor predlaga, da skupščina 
sprejme osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih s 
tem, da se v prejemke upravičenca do invalidskega dodatka ne všteva osebna invali- 
dnina, drugi njegovi prejemki, prejemki zakonca ter družinskih članov pa v ustrez- 
no višjih odstotkih. Postopek za to, pa naj bo preprost z vidika postopka ugota- 
vljanja. 

Odbor tudi podpira predlog predlagatelja o črtanju regresa za nakup motornega 
vozila, ki naj bi se nadomestil z ugodnejšimi kreditnimi pogoji za nakup avtomobi- 
la. Prav tako tudi predlaga, naj bi ustanoviteljicam priporočili, da se zavzamejo 
za hitrejše uveljavljanje širše družbene skrbi za vojaške invalide. Menimo, da bi 
korali naši koordinacijski odbori v občinah skupaj z družbenopolitičnimi organiza- 
:ijami in skupnostmi poskrbeti predvsem za uresničevanje te naloge, ki jo imenu- 
jemo tudi sosedska pomoč oziroma druge oblike izveninstitucionalnega varstva. 

Koordinacijski odbor je bil tudi mnenja in zavzel stališče, da bo po potre- 
ol sodeloval tudi pri morebitnem usklajevanju osnutka in tudi v nadaljnjih postop- 
'ih. Hvala. 

Predsednik Jože Božič: Hvala lepa. Pričenjam najprej načelno razpra- 
vo  o osnutku zakona, želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
;otem predlagam, da razpravljamo o posameznih členih, želi kdo besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo ta-le sklep: Skupščina 
ikupnosti socialnega varstva Slovenije je na 10. seji 19. julija 1984. leta cbrav- 
lavala zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih z dopolni- 
tvami k obrazložitvi osnutka zakona. 

Skupščina osnutek skupaj z dopolnitvami iz obrazložitve sorejema, ker 
ugotavlja, da so v njem upoštevane dosedanje razprave in usmeritve v organih in 
skupščini v smeri uresničevanja dogovorjene socialne politike tudi na področju 
socialnega varstva vojaških invalidih. 
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đstotku pa naj se vštevajo drugi dohodki upravičenca in družinskih članov ter 
celoten katastrski dohodek. 

Predlog naj bo pripravljen tako, da bo zakon zagotavljal upravičencem 
ustrezno raven socialne varnosti in jim druge vrste denarnih pomoči ne bodo po- 
•rebne. 

Skupščina podpira tudi rešitev, naj se črta določba o regresu oziroma 
•enarni pomoči težjim invalidom za nakup motornega vozila, kar naj nadomesti 
strežen dogovor z Ljubljansko banko za zagotovitev ugodnejših kreditnih pogojev. 

Skupščina pooblašča Jožeta Božiča in koordinacijski odbor za borce za more- 
bitno usklajevanje stališč do osnutka zakona. 

Skupščina poziva koordinacijske odbore1 v občinah, da posebno skrb namenijo 
^odružbljanju in širši družbeni skrbi za vojaške vojne invalide. 

Kdor soglaša s takim sklepom, naj, prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo 
:oko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.} Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ve- 
vških invalidih soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 7.  točko dnev'nega reda,  to je na osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne. 

Ta osnutek zakona je bil prav tako objavljen v 15. številki Poročevalca 
iicupščine SR Slovenije. Del obrazložitve smo slišali pri prejšnji točki. 

Prosim predsednika koordinacijskega odbora Maksa Vezovnika, da pojasni sta- 
lišča odbora do osnutka zakona. 

Maks  Vezovnik: Ker je že tovarišica Klemenčičeva pri prejšnji 
•očki dnevnega reda podala del obrazložitve k osnutku zakona bi k temu dodal ' 
iamo še naslednje. 

Od vsega začetka se je naš koordinacijski odbor zelo temeljito vključil v 
lavno razpravo in tudi proučeval različna gradiva, pa tudi predloge Zveze društev 
•Ivilnih invalidov vojne. Upoštevajoč sedanjo gospodarsko situacijo in analogijo 
! zakonom o vojaških vojnih invalidih, je koordinacijski odbor na svoji zadnji 
'eji razpravljal tudi o tej problematiki. Odbor je bil mnenja, da gre sicer v tem 
'redlogu do neke mere za širitev pravic. Ker pa je socialna varnost te kategorije 
občanov - mislim na civilne vojne invalide - zagotovljena na nižji ravni kot vsem 
'.stalim, in so tu socialni problemi sorazmerno težji, je bil koordinacijski odbor 
'•lenja, da predlaga skupščini, da predlagani osnutek sprejme in podpre vse tiste 
ariante, ki izboljšujejo vprašanje dodatka za tujo nego in pomoč, ker ugotavlja- 
jo, da večje širitve pravic na tem področju niso možne. S tem bi vsaj delno ubla- 
llll določene probleme teh kategorij. 

Predsednik Jože  Božič: Hvala lepa. Pričenjam načelno razpravo o 
snutku zakona, želi kdo besedo? (Ne.) če ne želi nihče razpravljati, predlaaam, 
k  razpravljamo o posameznih členih. Želi kdo besedo? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo tale sklep: 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 10. seji 19. julija 
384- leta obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civil- 
ih invalidih vojne. Skupščina ugotavlja,  da stališča in predlogi, dani pri 
bravnavl osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 
»iselno veljajo tudi za ta osnutek. 

Skupščina predlaga, naj v predlog zakona predlagatelj vključi diferencirano 
pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč / tako da bo I. skupina civilnih 
invalidov vojne, ki ta dodatek prejema že po veljavnem zakonu, razdeljena 
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'dve skupini. Najtežji civilni invalidi vojne I. skupine naj bi prejemali ustre- 
n odstotek dodatka vojaških invalidov I. stopnje, ostali civilni invalidi I. 
lupine pa ustrezen odstotek dodfetka vojaških invalidov II. stopnje. 

Skupščina pooblašča Jožeta Božiča in koordinacijski odbor za borce za morebi- 
no usklajevanje osnutka zakona. 

Skupščina poziva,tudi koordinacijske odbore pri občinskih skupnostih social- 
5ga varstva, naj posebej skrbno spremljajo problematiko civilnih invalidov 
ojne , zlasti najtežjih, in jim v okviru meril, sprejetih v skupnostih in na pod- 
jgi stvarnih socialnih razmer zagotovijo ustrezno družbeno pomoč. 

Kdor soglaša s takim sklepom, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo 
3ko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civil- 
Uh invalidih vojne soglasno sprejeli. 

S tem je bil končan postopek enakopravne obravnave zakona o spremembah in do- 
olnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutek zakona o civilnih invalidih vojne 
^upaj z zbori Skupščine SR Slovenije. 
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3J  Predlog smernic  za dolgoročni plan SR Slovenije  136 

Govorniki   : 
Bogdan Fon •  137 
Terezija Donko   138 
Davorin Marušič  138 
Janko Maček   i^o 
Peter Simonišek   141 
Franc Zakrajšek   142 
Milena Sedovnik   143 
Vlado Vuga   144 
Slavko Medle   146 
Franc Kolinanič   146 

<4. Poročilo o izvajanju meddržavnih sporazumov in pogodb na področ- 
ju cestne infrastrukture   147 

Govorniki   : 

Bogdan Fon     14 7 
Rudi Kropivnik   149 
Martin Toplak  i  149 

KB]  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1984   152 

Govornik : 

Rudi Šepič   152 

(6)  Predlog zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi  za pridobitev določenih objektov v letih 1984 in 
1985  I52 

Govorniki   : 

Bogdan Fon     Jf"j 
Janko Maček   154 
Jože Stanonik   1|4 
Franc Kastelic ••."."  156 
Marko Kobe  •  157 
Terezija Donko   157 
Rudi Šepič   157 

/V./Poročilo št. 8-13/84 ,  158 

vB.) Predlog zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije 
^ oddajniškega in prenosnega sistema Radio-televizije Ljubljana v 

obdobju 1984-1986  158 

ilfl) Predlog odloka o programu statističnih raziskovanj v SR Slove- 
^--' ni ji v letu 1984   159 

vlo^ Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaci- 
V— ji in delu služb Skupščine SR Slovenije   159 

KlT) Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
-— pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije   159 

Govornik : 
Miran Potrč  159 

12; &)   Osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale 
republike in avtonomni pokrajini za leto 1983 za odpravo po- 
sledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR 
Črne gore v letu 1979 in 

b) Osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 1979  I62 
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Govornik : 

Miran Potrč   163 

13, Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o dosedanjem 
poteku usklajevanja osnutka družbenega dogovora o zagotavljanju 
sredstev za umetna gnojila in za sredstva za varstvo rastlin v 
letih 1984 in 1985 ter o pogojih in načinu uporabe teh sred- 
stev s predlogom družbenega dogovora  ',»",'  164 

Govorniki : 

Bojan Turk  165 
Ilija Bregar  ... 167 
Mihael Vrtačnik  .,   167 
Bojan Turk ....'.....'...".."....'. ... . ....... ........ 168 
Miran Potrč  ,  168 

14 . Nadaljevanje razprave o poročilu o uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prvi oceni 
možnosti razvoja v letu 1985 in predlogu smernic za dolgoročni 
plan SR Slovenije  169 

Govornik  : 

Bernard Krivec .'.  169 

15 . Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku uskla- 
jevanja družbenega dogovora o določitvi virov sredstev za fi- 
nanciranje blagovnih rezerv s predlogom družbenega dogovora ... 171 

Govornik : 

Alojz Kleraenčič   171 

16 . Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi in 
usklajevanju družbenega dogovora o pogojih za organiziranje in 
skupno financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugosla- 
viji  173 

17, Predlog družbenega dogovora o določanju skupnih elementov sta- 
novanjske in komunalne politike  173 

18 . Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja in.blagovne menjave z Italijo... 174 

19 . Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1984  175 

20 . Volitve in imenovanja  176 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiš- 
kega komiteja za borce in vojaške invalide  176 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega 
odbora Prešernovega sklada  176 

- predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slo- 
venije v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveni- 
ji  176 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Loterijskega 
sveta Loterije Slovenije  177 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja SR Slovenije  177 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca SR 
Slovenije  177 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju.. 177 
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- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru.... 178 

21. Predlogi, pobude in vprašanja delegatov  178 

Govornik : 

Marko Kobe  178 

2 2 . Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih objektov 
v letih 1984 in 1985  178 

Govorniki : 

Peter  Simonišek  ....    178 
Rudi  Šepič  .... . .. ..... ,. .    18o 
dr.   Ciril  Ribičič   .............'..'.'..'.','.■....•.......■......■..■......   182 

Zbor    občin 

j.   seja  -   2o.   junija  1984 

ed   dnevnim redom: 

1 .   Izvolitev Komisije  za  verifikacijo  pooblastil   in  imunitetna 
vprašanja  ter poročilo  te komisije    186 

Govorniki   : 

Jože Matekovič  187 
Franc Romih  .', ....■;•.;...'.. ........... . .  188 
Marjan Šiftar  188 

2 . Določitev dnevnega reda  189 

^evni red: 

1. Odobritev zapisnika 34. seje zbora  19o 

2. Izvolitev podpredsednika in dveh članov Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in imenovanje dveh predsednikov.republiških ko- 
mitejev  191 

Govornik : 

Jože Marolt   191 

3. Izvolitev članov Sveta republike  '.  192 

4 . Volitve in imenovanja  192 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika  repub- 
liškega sekretarja za notranje zadeve in nekaterih namestnikov 
predsednikov republiških komitejev   193 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča. SR- Slo- 
venije '.'  19 3 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije  193 
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- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru .... 193 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljub- 
ljani  194 

iS\   Informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrzni- 
tev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva  194 

Govornik : 

Avgust Kajerič  194 

•6.' Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR 
Slovenije  196 

Govornik : 

Jernej Vrhunec   196 

(7.)Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 
"^^lidih in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ci- 

vilnih invalidih vojne   197 

Govorniki : 

Stane Kotnik   197 
Alo j z Pangos   2ol 
Ana Mitrovič   2o2 
Franc Albreht   2o2 
Jože Uršej • »  2o3 
Janko Zgrabljič   2o3 
Zvonko Pajnik   2o4 

8^ Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa  2o5 

Govorniki : 

Alojz Majcen • 2o5 
Anton Cer jak   2o6 
Ivan Breznik  •  2o6 

ijTl Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sanitarni inšpekciji z osnutkom zakona   2o7 

Govorniki : 

Vinko Ravnikar   2o7 
Miro Naglic  2o8 
Zdenko Race   2o9 
Janko Zgrabljič   2o9 
Breda Pečan  • • •  2^° 
Aleksander Janša  211 
dr. Miha Ribarič   212 

tfo^ Predlog za izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove in moder- 
nizacije oddajniškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana v ob- 
dobju 1984-1986 z osnutkom zakona   213 

Govornika : 

Slobodan Rakočevič  213 
Majda Štruc   214 

B Predlog zakona o ratifikaciji usklajenega zapisnika o konsolidaci- 
ji dolga SFR Jugoslavije   214 

Vi^ Osnutek družbenega dogovora o temeljih skupne zemljške politike... 214 

13. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih in osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o civilnih invalidih vojne   215 
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Govornik  : 

Vlasta Vidic  215 

14. Poročilo delegacije o poteku 3o,, 31. in 32. seje Zbora repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki so bile 18. in 26. 
aprila ter 14. maja 19 84 ..... ,  216 

15. Pripombe, predlogi in vprašanja delegatov ......,....,,  216 

Govorniki : 

Franjo Lunder .........'......,..  216 
Vladislav Horvat ,   217 
Jernej Vrhunec  218 
Alo j z Pangos  22o 

5. seja - 11, julija 1984 

red dnevnim redom: 

1 . Izvolitev Komisije za verifikacijo  pooblastil in imunitetna 
vprašanja ter poročilo te komisije .........,..,...,,.,.,.,,,.. . 221 

Govornik : 

Majda Cvetanovski  222 

2 . Določitev dnevnega reda   223 

levni red: 

1. Odobritev zapisnika 35, seje  224 

2. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja v letih 1983-1984 in ocenitev možnosti 
razvoja v letu 1985  ,   224 

Govorniki : 

Jože Kovač  225 
Črtomir Mesaric   226 
Peter Hedžet "."  227 
Ivan Stopar  227 

3 . Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona  228 

Govorniki : 
Majda Cvetanovski   228 
Vida Savli   229 
Milena Borovac   229 
Peter Hedžet   23o 
Ada Gorjup  23o 
Janez Kirn   233 
Jože Kovač  233 

4. Predlog zakona o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 1984 .... 234 

Govornika : 

Peter Hedžet  235 
Ada Gorjup   235 
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5. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji upravni 
šoli s predlogom zakona »V»V»V«VtV» ••• • ^3 5 

6. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem znesku sredstev za 
financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze 
Radia Jugoslavija v obdobju od leta 1981 do 199o '.......  235 

Govornika : 

Boris Vaupoti<5  . . . . . .  236 
Manica Rebernik  236 

7. Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o menjalniških- poslih in pro- 
metu efektivnega tujega denarja v Jugoslaviji ..........  236 

Govornik : 

Bojan Gorjup   237 

8. Razrešitev in imenovanje sekretarja Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije  237 

9. Volitve in imenovanja  238 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Strokovnega 
sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje  239 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju ... 239 

r predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti ter o razrešitvi in izvo- 
litvi nekaterih članov komisij Skupščine SR Slovenije ... .•  239 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in člana Odbora za finance Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije .  239 

- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika in članov 
nekaterih medzborovskih skupin delegatov  24o 

10 . Pobude, predlogi in vprašanja delegatov  24o 

Govorniki : 

Jože Florjančič  241 
Anton Pengov «  242 
Cvetka Selšek  24 3 
Bojan Gor jup   24 4 

11 . Nadaljevanje razprave o poročilu Zveznega izvršnega sveta o ures- 
ničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letih 19 83 in 
1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985  245 

Govornik : 

Janez  Kocijančič    245 

.   seja  -   25.   julija   1984 

ed   dnevnim redom: 

1.    Izvolitev Komisije  za verifikacijo  pooblastil in. imunitetna 
vprašanja  ter  poročilo   te komisije    248 

Govornik   : 

Darinka Srarke   24^ 
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2.   Določitev dnevnega  reda     251 

Govornik   : 

Hermin Vidoz    252 

nevni   red: 

1. Odobritev zapisnika 36. seje Zbora občin   253 

2. Poročilo o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prvo oceno možnosti razvoja 
v letu 1985 in predlog smernic za dolgoročni plan SR Sloveni- 
je  253 

Govorniki : 

Jure Perko  254 
Ugo Fonda  255 
Jože Elersič  2 55 
Milena Jager   2 57 
Srečko Potočnik .'  257 
Viktor Trbovšek  259 
Franc Tetičkovič  '.  261 
Franc Brelih   263 
Leopold Maček  ■•»••  265 
Lojze Donža  -  272 
Vlado Šlamberger   272 
Ferdo Rakuša   273 
Mirko Hajdinjak  274 
Cvetka Selšek  ...............'....■..............  277 
Franc Jamšek  ..'...  279 
Julka Žibert  28o 
Franc Jernej šek  ......". .'.'.  28o 
Rajko Grešnik  281 
Miro Vreg  281 
Darinka Smrke   282 
Marjan Klavora  282 
Niko Lukež  284 
Mirko Rimahazi  '.'  285 
Ciril Pelicon  286 

3. Poročilo o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov In po- 
godb na področju cestne infrastrukture   288 

Govorniki : 

Mirko Lindič   283 
Rajko Grešnik   289 
Ugo Fonda  291 
Jože Elersič  291 
Leopold Maček   29 2 
Julka Žibert  293 
Rajko Grešnik  29 5 
Andrej Levičnik  . .  29 5 
Vlado Barabaš  .,  29 6 

4 . Predlog zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za pridobitev določenih objektov v letih 1984 ir. 
198 5  29 7 

Govorniki   : 

Ada   Gorjup  297 
Jože Bizjak   299 
Slavko Ribaš  299 
Miro Stanonik   299 
Angelca Vrbnjak     3ol 
Vlado Barabaš   3ol 
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Mirko Rimahazi  3o2 
Boris Križmančic  ....■...■....•■..... ........ ............. . 3o2 
Franc Jernej šek  .".".'.'••■»"•"."♦".'."»".".'....  .  3o3 
Jože Eiersič  V .'..,'.",".'."..'V .. ..'.■..■.'..■......"...  3o3 
Vlado Barabaš  ....'. .', V .'. . .'. .'. . . . ........  3o4 
Dušan Šinigo j ...','.' V , .'. . . .'. . . . . .. . . . ..'.  3o 4 

5. Nadaljevanje razprave o poročilu o gradnji objektov iz meddržav- 
nih sporazumov in pogodb na področju cestne infrastrukture   3o5 

Govornik : 

Leopold Maček  3o5 

6. Nadaljevanje razprave o uresničevanju politike družbenega in 
ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prva ocena 
možnosti razvoja v letu 1985  .......'......  3o6 

Govornika : 

Janez Kocijančič  3o6 
Milan Kneževič   3o6 

7. Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za dolgoročni plan SR 
Slovenije   3o7 

Govornik : 

Janez Kocijančič  ...  3o7 

8. Obravnava poročila št. 8-13/84 ..... ............;.... 3o8 

9 . Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1984  3o8 

10 , Predlog zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije 
oddajniškega in prenosnega sistema Radio-televizije Ljubljana v 
obdobju 1984-1986  3o8 

Govornik   : 

Ugo  Fonda    3o8 

11 . Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o po- 
stopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja obči- 
ne ter o območjih občin s predlogom zakona  3o9 

Govornik: 

Mirko Hajdinjak   3o9 

12. Predlog odloka o programu statističnih raziskovanj SR Slovenije 
v letu 1984  31o 

13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji 
in delu služb Skupščine SR Slovenije   31o 

14 . Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku preteklih sej Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije   31o 

Govornik : 

Marjan Markovič-  311 

15 . Predlog družbenega dogovora o določanju skupnih  elementov sta- 
novanjske in komunalne politike  ........'.  313 

16. Nadaljevanje razprave o predlogu odloka o programu statističnih 
raziskovanj SR Slovenije v letu 1964  314 
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Govornik : 

Vlado Barabaš  314 

17. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o dosedanjem 
poteku usklajevanja osnutka družbenega dogovora o zagotavljanju 
sredstev za regres za umetna gnojila in sredstev za varstvo 
rastlin v 1984. in 1985. letu in.o pogojih in načinu koriščenja 
teh sredstev s predlogom družbenega dogovora .....'......  314 

Govornik: 

Milan Kneževič  314 

18. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi in 
usklajevanju družbenega dogovora o pogojih za organiziranje in 
skupno financiranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugosla- 
viji  317 

19. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku uskla- 
jevanja družbenega dogovora o določitvi virov sredstev za finan- 
ciranje blagovnih rezerv s predlogom družbenega dogovora   317 

Govornik : 

Jelka žekar  317 

20. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR,Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejne- 
ga gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave z Italijo   319 

21. a) Osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale 
republike in avtonomni pokrajini za leto 1983 za odpravo po- 
sledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel SR Črno goro 
v letu 1979 in 

b) Osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR črne gore v letu 1979   319 

Govornik:   

Marjan Markovič  320 

22. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih objektov 
v letih 1984 in 1985   321 

Govornik: 

Vlado Barabaš   321 

23. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin za IV. trime- 
sečje 1984   

Govornika 

Vlado Slamberger 
Milan Kneževič . 

323 

324 
325 

24.   Pobude,   predlogi  in vprašanja delegatov    325 

Govornik   : 
Jože  Elersič       325 



- 477 - 

Družbenopolitični zbor 

3. seja - 2o. junija 1984 

red dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov  327 

2. Določitev dnevnega reda ..'.......... '.'...........'....  327 

nevn± red: 

1. Odobritev zapisnika 32. seje zbora  328 

2. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopoli- 
tičnih organizacij   328 

Govornik: 

Željko Cigler  328 

3. Izvolitev članov Sveta republika  329 

4 . Volitve in imenovanja  33o 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika republiš- 
kega sekretarja za notranje zadeve in nekaterih namestnikov 
predsednikov republiških komitejev  ','  33o 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
Slovenij e  33o 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije  331 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani  331 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru... 331 

5. Informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov in aktiv- 
nosti za odrarznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva.. 331 

Govorniki : 

Igor Križman   332 
Francka Herga  333 
Božena Ostrovršnik   334 
Štefan Korošec   334 

6 . Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR 
Slovenije   335 

Govornik : 

Kristina Kcbal   335 

7 . Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 30., 31. in 32. seje 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki so bile 
18. in 26. aprila ter 14. maja 198 4  336 

8 . Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 
invalidih in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah, zakona o 
civilnih invalidih vojne     337 
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Govorniki : 

Anton Plut  337 
Marija Aljančič  .. ............ ........  341 
Lado Koc i j a n ....,'. ,'.',.'.','.'','',. V','.' V'. .''.'',''.','.'. .','.'.'.','.'., . V V'.',''.''.'.'.'','.'.'.' V, 341 
Silva Jereb  ........■,.........'.. . . .... . . .. .. ..';'.■,'...... 342 
Božena Ostrovršnik ...........,■.,',■...■,...,............  342 

9. Nadaljevanje razprave o informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju prograraa ukrepov in aktivnosti po uvelja- 
vitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospo- 
darstva  34 3 

Govornik : 

Igor Krlžraan  343 

lo . Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vojaških invalidih in osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ,...  344 

Govorniki : 

Marija Aljančič   344 
Lado Koc i j an  ....'..'...".'."..'  344 
Silva Jereb  344 

. seja - 11. julija 1984 

ad dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov   34 5 

2. Določitev dnevnega reda   34 5 

evni red; 

1 . Odobritev zapisnika 33. seje zbora   346 

2. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopoli- 
tičnih organizacij   346 

Govornika : 

Dinko Leskovšek  346 
Željko Cigler   348 

3. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike 
družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 in ocenitev 
možnosti razvoja v letu 1985  349 

Govorniki : 

Robert Černe  349 
Francka Herga   3 51 
Željko Cigler  353 

4. Volitve in imenovanja  353 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti ter o razrešitvi in izvo- 
litvi nekaterih članov komisij Skupščine SR Slovenije  354 
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- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika in Sla- 
nov nekaterih medzborovskih skupin delegatov ,.....,,,  354 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora ..,  354 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Strokovnega 
sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ..,.,,.  355 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju.. 355 

Nadaljevanje razprave o poročilu Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 
in 1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985  355 

Govornik : 

Francka Ker ga  3 55 

). seja - 25. julija 1984 

;ed dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov  357 

2. Določitev dnevnega reda ,. .........'................  357 

evnl red: 

1, Odobritev zapisnika 34. seje Družbenopolitičnega zbora  358 

2 . Predlog zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za pridobitev določenih objektov v letih 1984 in 
1985  358 

Govorniki : 

Rudi Šepič  358 
Ciril^Ribičič  36o 
Jože Šušmel j . .  ..".".. ..."..'..'..  363 
Marija Zupančič-Vičar    364 
Silva Jereb  '..'..' ••  364 

3. Poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije v letu 1984 in prva ocena možnosti razvoja v letu 
19 85   364 

Govorniki: 
Dino Pucer  365 

Marija Zupančič-Vičar   366 
Marija Aljančič   ^8 

Franc Grešak   ^lo 

Nuša Kersevan  •  z.Tz 
Jože Sintič  |72 
Jože Šušmelj   

4. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih ob- 
jektov v letih 1984 in 1985  374 

Govornika ; 

Jože Sintič   375 
Igor Vandot   375 
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5.   Predlog  smernic   za dolgoročni plan  SR Slovenije       375 

Govorniki   : 
Ciril Zlobec  ............'...............  376 
Lojze Fortuna  '•'•"•"« • • • t »i •."•.>• . . • . . ... .'..'.. .. .r.'.. .  377 
Igor Krizman .'.".'.'............. V. .'•  377 
Milivoj Samar  378 

6. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov oziroma družbenopoli- 
tičnih organizacij  379 

Govorniki: 

Borut Miklavčič  .■.  379 
Željko Cigler . . :  379 
Silva Jereb  381 

7 . Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za- dolgoročni plan 
SR Slovenij e  .  381 

Govornika: 

Igor Križman  381 
Silva Jereb .  381 

8, Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 34. in 35. seje Zbo- 
ra republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki sta bili 
28. junija in 19. julija 1984  382 

Govornik : 

Jože Marolt   382 

9 . Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji 
in delu  služb Skupščine SR Slovenije  383 

10 . Predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1984 ....  384 

Govorniki : 

Jože gušmelj  384 
Igor Križman  385 
Silva Jereb '."  386 

11 . Volitve in imenovanja   387 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiške- 
ga komiteja za borce in vojaške invalide   387 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega 
odbora Prešernovega sklada  387 

- predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slove- 
nije v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji ... 387 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Loterijskega 
sveta Loterije Slovenije   387 

- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru.... 387 

- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Celju... 337 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca SR 
Slovenije  388 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja SR Slovenije  388 

12. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih objektov 
v letih 1984 in 1985  338 
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Govorniki : 

Vinko Hafner   388 
Igor Vandot   388 
Silva Jereb  39o 

36. seja - 27. julija 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov   391 

2. Določitev dnevnega reda   391 

Dnevni red; 

/'TlA  Obravnava stališč Družbenopolitičnega zbora k predlogu zakona 
^^^ o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za pri- 

dobitev določenih objektov v letih 1984 in 1985  391 

Govorniki : 
Janez Bohorič   394 
Rudi Čačinovič  396 
Miloš Prosenc  396 
Vinko Hafner  398 
Marjan Kotar   4oo 
Jože Marolt   4oo 
Silva Jereb   4ol 
Igor Križman  i  4o2 
Ciril Zlobec  4o4 
Jože Sintič   4o5 
Vinko Hafner   4o5 
Milenko Šetinc   4o6 

Skupno  zasedanje 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje - 2o. junija 1984 

Dnevni red s 

^ Obrazložitev predloga za izvolitev podpredsednika in dveh čla- 
nov Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Sloveni- 
je in imenovanje dveh predsednikov republiških komitejev in 
predloga za razrešitev in imenovanje namestnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve in nekaterih namestnikov pred- 
sednikov republiških komitejev   4o9 
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Govornik : 

Dušan Šinlgoj   4o9 

Uvodna beseda k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodar- 
stva   411 

Govornik : 

Alo j z Klemenčič   411 

Zasedanje - 11. julija 1984 

Dnevni red: 

i/O Ovc 
i.-./ nju 

Uvodna beseda k poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničeva- 
politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 

in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985   418 

Govornik : 

Miran Potrč   418 

/Ž"^ Uvodna beseda k poročilu o izgubah in vzrokih izgub v SR Slove- 
O? nij i v letu 19 83 ter o načinih in možnostih za njihovo pokriva- 

nje v letu 1984   425 

Govornik : 

Rudi Šepič   425 

/ST) Uvodna beseda k predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona   429 

Govornik: 

dr. Boris Frlec   429 

Zasedanje - 25. julija 1984 

Dnevni red: 

® I}  Ekspoze k poročilu o uresničevanju politike družbenega in eko- 
nomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prvi oceni možno- 
sti razvoja v letu 1985 in k predlogu zakona o začasni prepove- 
di razpolaganja z družbenimi sredstvi za pridobitev določenih 
objektov v letih 1984 in 1985   432 

Govornik : 

Dušan šinigoj   432 

@ 
2 J Uvodna obrazložitev k predlogu smernic za dolgoročni plan SR 

Slovenije   441 
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Govornik: 

Milivoj Samar  441 

Uvodna obrazložitev k poročilu o izvajanju meddržavnih, sporazu- 
mov in pogodb na področju cestne infrastrukture  445 

Govornik : 

Julka Žibert  445 

Skupščina 

Zdravstvene skupnosti Slovenije 

11. seja - 18. julija 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Navzočnost delegatov   .. 4 52 

2. Določitev dnevnega reda  452 

Dnevni red: 

1. Predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov človeške- 
ga telesa v zdravstvene namene s tezami '•'...'  453 

Skupščina 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

lo. seja - 19. julija 1984 

Pred dnevnim redom: 

1. Navzočnost delegatov   454 

2, Določitev dnevnega reda  454 

Dnevni red; 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 
invalidih   455 
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Govornika ; 

Anica Klemenčič  455 
Maks Vezovnik  •"»"•.'.. ,".'..'.. ..,"..'.■....■.. .'■.''•'.'•■."«VV .'VVVVV... 458 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne  459 

Govornik : 

Maks Vezovnik •  ^^ 
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