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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

38. SEJA 

(25. SEPTEMBRA 1984) 

Predsedoval:  Martin Mlinar,  predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.o5 uri. 

Predsednik Martin Mlinar;  Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 38. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sem jo 
sklical na podlagi 93. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18, člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvo- 
lili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo in verificirali pooblastila. Predlagam, da v komisijo izvolimo naslednje 
delegate: za predsednika Vinka Žebovca, za člana pa Mijo Gunjilac in Ivana 
Sonjaka. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, potem za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitet- 
na vprašanja za 38, sejo Zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila delegatov in sestavi 
Poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora k posameznim točkam dnevnega 
reda vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške- 
ga sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške konfe- 
rence Zveze socialistične mladine Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne 
skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Javnega pravobra- 
nilstva SR Slovenije, družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov vojne. 
Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije, Republiške energetske skupnosti, 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije, 
Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Telesno kulturne skupnosti SR 
Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji - Centrala Ljubljana 
in Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

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

Ker na današnji seji obravnavamo nekatere zakone v zadnji fazi kot zakon- 
ske predloge, mi dovolite, da vas v zvezi s tem opozorim na naslednje, 

286, člen poslovnika Skupščine SR Slovenije določa, da je treba poslati 
amandmaje k zakonskemu predlogu predsedniku zbora najmanj lo dni pred dnem, 
določenim za sejo, na kateri bo zbor obravnaval zakonski predlog. Prvi odsta- 
vek 289. člena poslovnika pa določa, da se sme amandma k zakonskemu predlogu 
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izjeraoroa predlagati tudi po tem roku, vse do konca obravnave na seji zbora. 
Tak amandma mora biti obrazložen z navedbo posebno utemeljenih razlogov. Zbor 
posebej razpravlja o utemeljenosti razlogov za predložitev amandmajev po roku, 
določenem v poslovniku in z glasovanjem odloči, ali se bo obravnaval predlože- 
ni amandma. Zato prosim, da vsi, ki nameravate predložiti amandmaje, to stori- 
te čimpreje, da se bo lahko zbor opredelil, ali bo obravnaval predložene amand- 
maje. 

Verifikacijska komisija je  končala z delom. Prosim poročevalca komisije, 
da da poročilo.       ' 

Vinko Žebovecj Zbor združenega dela šteje 15o delegatov. Za 
današnjo sejo je predložilo delegatska pooblastila 139 delegatov, in sicer: z 
gospodarskega področja 89 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 12 dele- 
gatov, s socialno-zdravstvenega področja 12 delegatov, s kmetijskega področja 
15 delegatov, z obrtnega področja 5 delegatov, s področja državnih organov in 
družbenopolitičnih organizacij in društev 5 delegatov, s področja oboroženih 
sil 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje, 15. okoliš 1 delegat, 21. okoliš 1 delegat, 23. 
okoliš 1 delegat, 24. okoliš 1 delegat, 34. okoliš 1 delegat, 37. okoliš 1 de- 
legat, skupaj je odsotnih 6 delegatov; prosvetno-kulturno področje, 2. okoliš 
1 delegat; socialno-zdravstveno področje, 5. okoliš 1 delegat; kmetijsko pod- 
ročje, 3. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 delegat, lo. okoliš 1 delegat, skupaj 
so odsotni 3 delegati. Odsotnih z današnje seje je 11 delegatov. Hvala lepa. 

Predsednik Martin Mlinar: Želi kdo o poročilu komisije raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo. 0 poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni sporno 
nobeno pooblastilo. 

Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 38. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Preden preidemo na določitev dnevnega reda, vas želim obvestiti o nasled- 
njem. V zvezi s predlogom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za pridobivanje določenih objektov v letu 1984, ki ga Zbor združenega 
dela in Zbor občin na sejah 25. julija 1984 nista sprejela, je Družbenopoli- 
tični zbor na seji 27. julija 1984 sprejel sklepe, v katerih navaja razloge, 
zaradi katerih ni potreben postopek usklajevanja med zbori. Ti sklepi so bili 
objavljeni v Poročevalcu št. 23 dne 31.7.1984 in ste bili z njihovo vsebino 
seznanjeni. V zvezi s tem predlagam zboru, da ugotovi naslednje, 

Usklajevalni postopek o predlogu zakona o začasni prepovedi razpolaganja 
z družbenimi sredstvi za pridobivanje določenih objektov v letu 1984 ni več^ 
potreben. V skladu s sklepi Družbenopolitičnega zbora bo Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije poročal Skupščini SR Slovenije o gibanjih na področju negospo- 
darskih in neproizvodnih investicij. 

Želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, potem zaključujem 
razpravo in ugotavljam, da je zbor sprejel predloženo ugotovitev. 

Predlagam, da se v skladu z 99. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije 
zbor najprej opredeli do razširitev. 

Predlagal sem naslednje razširitve iz pristojnosti Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, in sicer: 

- z osnutkom zakona o posebnih pogojih za opravljanje zunanje trgovinske- 
ga prometa o carinskih conah, 



r 3 - 

- z osnutkom zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 1984 in 

- z osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih  uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino. 

Razlogi za razširitev so razvidni iz spremnih dopisov k tem aktom. Želi o 
tem kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in dajem predlagane razširit- 
ve na glasovanje. 

Kdor je za predlagano razširitev, naj prosim glasuje! (133 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor z večino glasov soglaša s predlaganimi razširitvami. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije predlagal, 
da predlog za izdajo zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 19 85 z osnutkom zakona obravnava na podlagi drugega odstavka 
26o. člena poslovnika, to je, da se združita prva in druga faza zakonodajnega 
postopka. 

Želi o predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nih- 
če, potem zaključujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta na glasovanje. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša, da se omenjeni zakon obravnava na podlagi 
drugega odstavka 26o. člena poslovnika. 

Ker usklajevanje družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samo- 
upravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFRJ se^ 
ni zaključeno, sem vas obvestil, da bom s poročilom o poteku usklajevanja druž- 
benega dogovora razširil 39. sejo zbora, ki je sklicana za lo.lo.1984. Zato to 
poročilo umikam z dnevnega reda današnje seje zbora. Predlog družbenega dogovo- 
ra bo predvidoma obravnavan na seji zbora dne 24. oktobra 1984. 0 tem sem vas 
obvestil v sklicu te seje. 

Obveščen sem, da želi predstavnik Izvršnega sveta obrazložiti predlog za 
odložitev osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 
lidih in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 
vojne. 

Besedo ima Milivoj Samar, predsednik Republiškega komiteja za planiranje. 

Milivoj  Samar;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati!  Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi sklepov skupščin- 
skih zborov z dne 2o.6.1984 pripravil dopolnitve k obrazložitvi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, v katerih je nakazal 
usmeritve in rešitve glede vprašanj, ki so bila postavljena ob obravnavi osnut- 
ka zakona in so se nanašala predvsem na vštevanje 5o odstotne osebne invalidni- 
ne in na določbe o ukinitvi denarne pomoči pri nakupu motornega vozila. V raz- 
pravi, ki je sledila, je od teh vprašanj ostalo nerazčiščeno vprašanje ukinit- 
ve denarne pomoči pri nakupu motornega vozila. Delovna telesa Skupščine in zbo- 
rov so se večinoma načelno strinjala s predlagano rešitvijo, vendar so nekate- 
ra to ukinitev pogojevala z zagotovitvijo ugodnejših kreditnih pogojev za na- 
kup motornega vozila. Predlagatelj glede zagotavljanja ugodnejših kreditnih 
pogojev še nadalje sodeluje z Ljubljansko banko, vendar do sedaj ni bilo mogo- 
če ugotoviti vseh možnosti za takšne olajšave.  Zato Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga, da se obravnava osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih z današnje seje zbora odloži. 

Drugi predlog je za odložitev obravnave osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne. Ob obravnavi-osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne v zborih Skupšči- 
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ne SR Slovenije 2o.6.1984 je bil sprejet sklep o podaljšanju razprave. Izvrš- 
nemu svetu je bilo naloženo/ da prouči in se opredeli do predlogov Zveze 
društev civilnih invalidov vojne Slovenije, in sicer glede zvišanja dodatka 
za postrežbo in tujo pomoč za najtežje invalide I. skupine in glede določitve 
različne višine civilne invalidnine invalidom I, in II. skupine v ustreznem 
razmerju do vojaških invalidov. 

V nadaljevanju razprave k osnutku zakona so bila glede obeh predlogov 
Zveze društev civilnih invalidov vojne izražena različna stališča, ki nekatera 
podpirajo te predloge, druga pa se strinjajo z rešitvami, predvidenimi v dopol- 
nitvi k obrazložitvi. V nekaterih delovnih telesih Skupščine so bile izražene 
zahteve, naj se predlagatelju naloži, da ponovno prouči in seznani zbore s čim 
natančnejšimi izračuni finančnih učinkov. Različnost stališč in odstopanje od 
usmeritev, ki so bile podlaga za zakonske spremembe, predvsem pa pomembno pove- 
čanje sredstev za realizacijo teh predlogov, zahteva po mnenju Izvršnega sveta 
temeljitejšo razpravo. Zato predlagamo, da se razprava podaljša in sklepanje o 
osnutku zakona odloži z današnjega dnevnega reda. Hvala lepa! 

Predsednik Martin Mlinar:  Želi o predlogu Izvršnega sveta 
kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in ugotavljam, da zbor soglaša, da se ti dve točki dnevnega reda od- 
ložita  z današnje seje zbora. 

Glede na navedeno predlagam, da zbor za današnjo sejo sprejme naslednji 
dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 37. seje zbora, 

2. predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1986-199o, 

3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja, 

4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranil- 
stvu, 

5. osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva SR Slovenije, 

6. predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in os- 
nov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona, 

7. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1984, 

8. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino, 

9. osnutek zakona o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega 
prometa v carinskih conah, 

10. predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju 
zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFR Jugoslaviji, 

11. predlog družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega finan- 
ciranja mednarodnih športnih prireditev, ki se organizirajo v Jugoslaviji, 

12. volitve in imenovanja, 

13. pobude, predlogi in vprašanja delegatov. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega dnevnega reda? 
(Ne.) Če nihče, potem dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno sprejet. 

Prehajamo na  1.  točko  dnevnega  reda,  to je na odobri- 
tev zapisnika 37. seje zbora. 
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Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšne spremembe ali dopol- 
nitve osnutka zapisnika? (Ne.) Če nihfie, potem ugotavljam, da je zapisnik 37. 
seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na  2.  tožko dnevnega reda,  to je na pred- 
log smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1986-199o. 

Predlog smernic je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št, 24. Hkrati je v 
obravnavi tudi analiza razvojnih možnosti v obdobju 1986-199o, ki jo je pripra- 
vil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Objavljena je bila v Poročeval- 
cu št. 2o/II. 

Poleg poročil delovnih teles ste danes prejeli še tale gradiva: mnenja, 
pripombe in predloge Koordinacijskega odbora za razvoj pri Gospodarski zbornici 
Slovenije; pripombe Odbora za planiranje in razvoj družbenoekonomskih odnosov 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije; sprerainjevalni predlog smernic Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije in pripombe Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 
Prejeli ste tudi amandmaje skupine delegatov iz občine Nova Gorica k predlogu 
smernic in ugotovitve ter pripombe skupine delegatov iz Novega mesta. Prav ta- 
ko so predložile pismena stališča nekatere skupine delegatov. 

Predlog smernic je obravnavala tudi medzborovska skupina delegatov za 
spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije skupaj 
s stališči in predlogi, ki so bili Skupščini predloženi do seje te skupine. 
Poročilo skupine ste danes prejeli. V njem skupina predlaga, da zaradi večjega 
števila predlogov k smernicam in pričakovanih razprav na današnji seji razpra- 
vo o predlogu smernic opravi zbor na današnji seji, medtem ko naj o njih sklepa 
na naslednji seji, ki bo lo.lo.1984. Skupina delegatov bo proučila vse predlo- 
ge, pripombe in stališča, ki bodo dana na današnji seji zborov in na podlagi 
tega pripravila osnutek sklepa. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa bo pri- 
pravil amandmaje k predlogu smernic. 

Predlog smernic obravnava tudi Družbenopolitični zbor, ki bo na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine predložil stališča. Vsa ta gradiva boste preje- 
li pravočasno, da jih boste lahko obravnavali v skupinah delegatov in do njih 
zavzeli stališča. Danes ste prejeli tudi stališča Predsedstva SZDL. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Milivoj Samar, 
član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za planiranje. 

Milivoj  Samar;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Pred nami je zahtevno delo, in sicer priprava dolgoročnih in srednje- 
ročnih planskih aktov,ki mora temeljiti na kritični presoji realizacije plan- 
skih usmeritev tekočega srednjeročnega obdobja in na realni oceni zunanjih in 
notranjih pogojev, zlasti še razpoložljivih proizvodnih dejavnikov, ki nam bodo 
na voljo v naslednjem planskem obdobju. Zbori Skupščine so po temeljiti in vse- 
stranski razpravi sprejeli dolgoročne smernice, s katerimi za naslednje 15- 
letno obdobje začrtujemo pripravo dolgoročnega plana družbenega in gospodarske- 
ga razvoja republike Slovenije v okviru SFR Jugoslavije. Zavedamo se težav pri 
predvidevanju bodočega, ker je težko v naglo se spreminjajočem svetovnem in do- 
mačem okolju že evidentirati možne dejavnike, ki bodo vplivali na bodoči razvoj. 
Še težje pa je seveda oceniti smer in intenziteto njihovega delovanja. 

Zavedajoč se teh težav,pa tudi zaradi naše siceršnje družbene usmerjenosti, 
da v okviru spoznanj usmerjamo procese družbene reprodukcije vsaj na ključnih 
točkah,moramo v tem in naslednjem letu pripraviti take planske akte, ki bodo 
vsestransko strokovno argumentirani in bodo izraz možnosti in hotenj samouprav- 
no organiziranih delavcev in delovnih ljudi. Samo taki planski akti, ki bodo v 
celoti temeljili na naših tehtno ocenjenih možnostih in po samoupravni poti se- 
lekcioniranih ciljih in ki bodo realno kazali poti in sredstva za njihovo dose- 
ganje, bodo lahko mobilizirali delavce in delovne ljudi. 

Prav tako se predlagatelj zaveda, da je le harmonično delovanje trga, pla- 
na in tekoče ekonomske in celotne družbene politike pot za doseganje kvalitet- 
no višje ravni življenja, pri čemer moramo realno oceniti vpliv vsakega od njih. 
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Predlog smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje od 1986. do 199o. 
leta tako kot terja'zakon opredeljuje izhodišča, skupne cilje, usmeritve in ok- 
vire družbene politike za naslednje obdobje. Ker opredeljuje tudi vprašanja, 
ki so temeljni pogoj za uresničevanje skupnih interesov in politike družbenega 
razvoja v naslednjem obdobju, izraža naša skupna hotenja, ki se morajo potrdi- 
ti in razdelati v planskih aktih temeljnih nosilcev planiranja. To bo terjalo 
zaradi pogosto močnih parcialnih interesov veliko dela, še zlasti vseh organi- 
ziranih subjektivnih sil naše družbe. Čeprav okvirno in v poslošenih formula- 
cijah predlog opredeljuje temeljne cilje družbenega razvoja in daje usmeritve 
za posamezna področja, zagotavlja kontinuiteto in usklajenost družbenega in gos- 
podarskega razvoja, na drugi strani pa kaže smeri prodora in prelom negativnih 
trendov, da bi tako mobiliziral za oblikovanje in doseganje  razvoja na kvali- 
tativno drugačnih osnovah. 

Predlagane smernice usmerjajo in so prvi korak pri pripravi prvega sred- 
njeročnega plana znotraj novega dolgoročnega planskega obdobja. Skladno z us- 
meritvami iz smernic za dolgoročni plan morajo operacionalizirati smisel o kva- 
litativno drugačnem razvoju, ki bo temeljil na vsestranskem smotrnem izkorišča- 
nju razpoložljivih zmogljivosti, predvsem pa znanja, ki postaja temeljni pro- 
dukcijski dejavnik. Nadaljevanje ekstenzivnega razvoja je za Slovenijo nespre- 
jemljivo, kar terja prestrukturiranje gospodarstva, družbenih dejavnosti in 
uprave. To prestrukturiranje mora voditi v tako gospodarsko in družbeno sesta- 
vo, ki bo temeljila na razpoložljivih zmogljivostih ter zagotavljala kritje 
eksistenčnih in višjih potreb delavcev in delovnih ljudi. 

Novi planski akti bodo morali zagotoviti alokacijo družbene akumulacije na 
tista strateška področja, podpreti razvoj tistih programov znotraj panog naše- 
ga gospodarstva, katerih produkti bodo tržno zanimivi in ki bodo omogočali naše 
vključevanje v mednarodno menjavo. Prav usmeritev v večjo mednarodno menjavo, 
še zlasti s konvertibilnim območjem, bo temeljni kriterij pri oblikovanju razvoj- 
ne in drugih posameznih politik. Drugače povedano, ekonomski subjekti, ki so 
sposobni rentabilnega izvoza, smejo računati, da bodo deležni širše družbene 
podpore. 

Zato je potrebno predlagane smernice ocenjevati predvsem s stališča, koli- 
ko usmerjajo temeljne nosilce planiranja h kvalitetno drugačnemu gospodarjenju 
oziroma koliko ponujene usmeritve vodijo k večji samostojnosti in povezovanju 
gospodarskih subjektov, kar je obenem tudi temeljni pogoj nadaljnjega razvoja 
socialističnega samoupravljanja. Pri tem gre ob prestrukturiranju družbenih de- 
javnosti tudi za jasnejšo opredelitev prioritetnih programov v samoupravnih 
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti ter za dvig kvalitete, storilnosti 
in racionalnosti tudi v izvajalskih organizacijah ter za nadaljnji razvoj svo- 
bodne menjave dela v teh dejavnostih in še posebej za razvoj neposredne menja- 
ve povsod tam, kjer so izvajalske organizacije združenega dela lahko neposred- 
no udeležene na prirastu dohodka v gospodarskih organizacijah na osnovi svojega 
prispevka in prevzemanja odgovornosti ter rizika za svoje sodelovanje v poslov- 
nem procesu, posebno še, ko gre za doseganje nadplanskih rezultatov. 

Drugo, kar kaže poudariti, je, da nastajanje planskih dokumentov za nasled- 
nje srednjeročno obdobje sovpada z realizacijo prve faze dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije, realizacija samega plana pa v drugo fazo. To terja 
našo veliko angažiranost v realizaciji nalog iz prve faze. Čim več bomo storili 
na dopolnjevanju mehanizmov sistema ter na finančnih in drugih sanacijah še v 
letu 1984 in 1985, tem boljšo startno osnovo bomo imeli v novem planskem ob- 
dobju. Na drugi strani morajo biti naši planski akti usklajeni z usmeritvami 
iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Le tako se bodo na jugoslo- 
vanski ravni sprejete usmeritve operacionalizirale v planskih aktih, kar bo 
vodilo tako v večje opiranje na lastne sile kot v krepitev enotnega jugoslovan- 
skega gospodarskega prostora. V tem smislu morajo biti predlagane smernice v 
soglasju z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije kot tudi z odlokom 
o smernicah za pripravo družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-199o, o 
katerem bodo zbori razpravljali lo. oktobra, to je na seji, ko bodo zbori hkra- 
ti sprejemali tudi slovenske smernice, dopolnjene na podlagi dosedanje in še 
zlasti današnje razprave. 

Predloženi analizi dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih možnosti in 
smernice ter ustrezni zvezni planski dokument dajejo po naši oceni osnovo za 
začetek priprav oblikovanja planskih aktov temeljnih nosilcev planiranja, po- 
trebnih za sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih plana. Zato ni nikakršne- 
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ga opravičila, da ta proces  planiranja še ni stekel. V našem skupnem interesu 
je, da morebitni zamudniki intenzivirajo delo, da bi skladno in sočasno pripra- 
vili planske akte in s tem zagotovili, da bi bili le-ti dejansko medsebojno us- 
klajeni, planski akti družbenopolitičnih skupnosti pa lahko le na ta način te- 
meljijo na planskih aktih temeljnih nosilcev planiranja. To pa je pogoj za re- 
alnost planiranja, kar je zahteva, ki je bila prisotna v vseh dosedanjih raz- 
pravah. 

Tovarišice in tovariši! Naj v nadaljevanju komentiram temeljno pripombo, 
izraženo v vseh dosedanjih razpravah. Gre za vprašanje realnosti oziroma ures- 
ničljivosti kvantificiranih opredelitev iz III. poglavja globalnih materialnih 
odnosov. Vsakršno predvidevanje količinskih okvirov našega bodočega razvoja je 
težko in odgovorno delo. Čeprav smo ljudje željni kvantitativnega opredeljeva- 
nja bodočnosti, ki naj bi nam omogočalo kasnejšo sprotno ocenjevanje dosežkov 
našega dela, smo na drugi strani kritični do teh poskusov, bodisi zaradi slabih 
izkušenj ali zaradi dvoma v veljavno metodologijo in analitično delo na sploh. 

Zaradi naglo spreminjajočega se tujega in domačega okolja, nedodelane me- 
todologije kadrovskih in drugih problemov, ki niso tuji tudi republiškim planer- 
jem, je v tem času to še toliko bolj zahtevno delo. Kljub temu smo se za ta 
tvegan korak odločili, čeprav je, ponavljam, veliko odvisno od tega, koliko in 
v kakšni kvaliteti bomo realizirali usmeritve iz prve faze dolgoročnega progra- 
ma gospodarske stabilizacije, 

Ocenjujemo, da se je v zadnjih letih pri nas veliko investiralo, pa tudi 
sicer se ocenjuje, da imamo dokajšnje kapacitete nezasedene oziroma neustrezno 
zasedene. Če uspemo pod pritiskom tržnih zakonitosti, s hitrejšim prilagajanjem 
proizvodnih programov, boljšo organizacijo, večjo ekonomičnostjo, produktivnost- 
jo in gospodarnostjo in z ukrepi razvojne in tekoče ekonomske politike, narav- 
nane zlasti na večji konvertibilni izvoz, vse razpoložljive potenciale ustrezno 
zaposliti, menimo, da so predvidene rasti dosegljive. 

Dalje menimo, da je predvidene rezultate nujno doseči, če želimo kriti ob- 
veznosti za že porabljeno v preteklosti oziroma zagotoviti sredstva za načrtova- 
no rast porabe, predvsem pa zagotoviti sredstva za tehnološko obnovo visoko 
amortizirane in zastarele opreme tako v gospodarstvu kot v družbenih dejavno- 
stih, kar mora oboje postati dejavnik motiviranja za boljše delo. 

Ne nazadnje nam nekaj optimizma vliva tudi dejstvo, da se razviti svet po- 
časi pobira iz najhujše krize, kar bi se moralo odraziti v oživljanju mednarod- 
ne menjave, ki je v zadnjih letih stagnirala. To nam bi zaradi naše izvozne na- 
ravnanosti lajšalo doseganje postavljenih ciljev. 

Razumljivo je, da tu ne gre za linearnost. So organizacije združenega de- 
la, ki so tako rekoč izčrpale svoje notranje rezerve, na drugi strani pa je še 
vedno veliko takih, ki se takšnega razvojnega dela še niso dovolj zagnano loti- 
le. Pri tem računamo na pozitivne učinke tudi dograjevanja ekonomskega sistema, 
na ukrepe nadaljnjega razbremenjevanja gospodarstva in na druge stimulatorje, 
ki bodo spodbudili k večji inovativnosti,ki je pogoj za doseganje še boljših 
rezultatov. Če kot primer navedem možnosti, ki jih imamo v turizmu, drobnem 
gospodarstvu, kmetijstvu, v drugih storitvenih dejavnostih, ki so pogojene z 
našim geografskim položajem in podobnim, ki pa ta čas niso v celoti izkorišče- 
ne, je jasno, da .so realne možnosti za doseganje postavljenih ciljev, s tem 
Pa tudi za postopen izhod iz težav, ki nas ta čas bremenijo in ki včasih pov- 
zročajo apatičnost. Zato se moramo ustrezno organizirati, povrniti občutek so- 
cialne varnosti našim ljudem, odločneje kreniti na pot spodbudnej šega nagraje- 
vanja ustvarjalnega dela, se fleksibilneje odzivati na spremembe v svetu, se z 
njimi povezati in začeti uravnavati gospodarsko obnašanje po njegovih ostrej- 
ših kriterijih, da bi nam tako ostalo dovolj možnosti za dograjevanje našega 
specifičnega socialističnega samoupravnega družbenega razvoja. 

Smernice za pripravo družbenega plana Slovenije za obdobje 1986-199o je 
torej treba jemati tudi kot mobilizacijski dokument,ki naj ustvarjalne sile na- 
šega naroda in pri nas živečih narodnosti usmeri v iskanje optimalnih poti na- 
še nadaljnje rasti in razvoja. V današnji razpravi dopolnjene usmeritve morajo 
postati trdna zaveza vseh nosilcev planiranja, da s pripravo svojih planskih 
aktov zagotavljajo popolno mobilizacijo ustvarjalnih sil ter planirano eksplo- 
atacijo razpoložljivih virov, ki bodo zagotavljali optimalne družbene rezulta- 



te. To pa je usmeritev v iskanju optimuma na jugoslovanski ravni oziroma smotr- 
no izkoriščanje prednosti, ki izhajajo iz boljšega delovanja enotnega jugoslo- 
vanskega trga, na katerem se bodo pod enakimi pogoji združevali socialistični 
blagovni proizvajalci in tako zagotavljali vse boljše poslovne rezultate ter s 
tem vse večjo trdnost države. 

Tovarišice in tovariši! Ob dosedanjih razpravah o predlogu smernic je bi- 
lo veliko rečenega o problemih, povezanih z delitvijo razpoložljivega družbene- 
ga proizvoda. V ozadju vseh teh razmišljanj pa je prisotna upravičena misel, 
da temeljnih usmeritev ne bo mogoče doseči, če prerazdelitev razpoložljivega 
družbenega proizvoda ne bomo oopravili v korist prednostnih usmeritev, če to 
pot pustimo ob strani misel, da mora biti naša prioritetna naloga doseganje 
boljših poslovnih rezultatov, s tem pa seveda večji družbeni proizvod in da se 
dotaknemo le problemov, povezanih z delitvijo družbenega proizvoda, moramo ugo- 
toviti, da je zaradi nedorečenosti programa zmanjševanja naše zunanje zadolže- 
nosti in še nedogovorjenih obveznosti do manj razvitih republik in pokrajine 
Kosovo in drugih obveznosti za realizacijo skupnih razvojnih ciljev v Jugosla- 
viji v naslednjih letih težko točno kvantificirati razpoložljivi dohodek, ki ga 
bomo imeli na voljo. Zanesljivo pa lahko trdimo, da bo ta po pokritju v pretek- 
losti anticipirane porabe nižji kot ga ta trenutek ocenjujemo. 

Glede na visoko stopnjo amortiziranosti osnovnih sredstev gospodarstva in 
tudi negospodarstva ter v našem tehnično-tehnološkem zaostajanju bo potrebno v 
naslednjih letih zagotavljati takšno delitev razpoložljivega družbenega proiz- 
voda, ki bo omogočala kakovostno prestrukturiranje gospodarstva in družbenih 
dejavnosti. To pa pomeni, da vsem zahtevam po povečanem deležu družbenega pro- 
izvoda za posamezne panoge, programe, pa tudi porabo ne bo mogoče ustreči. To 
bo seveda terjalo izostren in selektiven pristop, zaostritev kriterijev za pre- 
sojo naložbenih namer in tu in tam celo projektov. O teh se bo potrebno dogovo- 
riti v procesu nastajanja samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
na. 

Delitev družbenega proizvoda bo morala biti v celoti v funkciji doseganja 
skrbno selekcioniranih družbenoekonomskih ciljev. Pri tem moramo preseči sektor- 
ske poglede, se zoperstaviti lokalizmom ter vsem drugim pritiskom in tako aloci- 
rati razpoložljivi narodni dohodek, da bomo zagotavljali optimalen ekonomski in 
družbeni razvoj. To pa bo seveda terjalo strpno in argumentirano razpravo, ki 
jo s temi smernicami pravzaprav šele začenjamo. 

Menimo, da morajo biti  globalni delitveni proporci rezultat poglobljene 
strokovne razprave ter na drugi strani širšega družbenega konsensa in bodo kot 
take le sad procesa samoupravnega družbenega planiranja, ki ga bomo prav v tej 
Skupščini sklenili v letu 1985 s sprejemom družbenega plana za naslednje plan- 
sko obdobje. 

Dosedanje razprave o predlogu smernic v okviru Socialistične zveze, v 
Gospodarski zbornici Slovenije, v sindikatih, v občinah, na Družbenem svetu za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ter pripombe in pobude iz vseh teh 
razprav kažejo na zainteresiranost sredin, kjer so bile razprave. Do sedaj smo 
prejeli prek 2o gradiv,ki jih proučujemo in bomo na njihovi osnovi predlagali 
posamezne izboljšave in dopolnitve usmeritev. Hiz ugotovitev in pripomb kaže 
vključiti kot napotila v sklep, ki ga bo sprejela Skupščina ob smernicah, prav 
tako pa jih kaže podrobneje proučiti v samoupravnih interesnih skupnostih. Po- 
samezni predlogi, ki si med seboj tudi nasprotujejo, kažejo, da bo izredno po- 
membno, kako se bomo organizirali tudi politično za usklajevanje ob osnutkih 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov in ob osnutku republiš- 
kega plana. 

Izrednega pomena pri tem bo opredeljevanje prioritet v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih gospodarske infrastrukture, pa tudi v samoupravnih interes- 
nih skupnostih družbenih dejavnosti in med njimi. Pri končnem oblikovanju smer- 
nic bomo upoštevali, da gre za opredeljevanje širših, skupnih interesov ob ome- 
jenih materialnih možnostih, da je potrebno doseči oziroma preseči ocenjeni po- 
rast družbenega proizvoda, povečati izvoz na konvertibilne trge, da gre za na- 
daljnjo razdelavo dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in seveda ob 
tem, da predlogi, ki jih bomo vnašali v te smernice, ne presegajo značaja in 
Pomena samih smernic. 
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Glede na dosedanje razprave bo potrebno v okviru medzborovske skupine dele- 
gatov izostriti in dopolniti opredelitve v smernicah glede na zagotavljanje ma- 
terialne osnove združenega dela, dela in rasti družbenega standarda, motivira- 
nja za doseganje nadplanskih rezultatov, spreminjanje odnosa do znanja in ino- 
vacij, planiranja kadrov in opredelitev nekaterih izhodišč za aktivnosti na 
področju družbenih dejavnosti, zlasti še v vzgoji in izobraževanju,  zdravstvu, 
socialnem varstvu in skrbstvu. To pa seveda ne pomeni, da smernice lahko prev- 
zamejo vlogo nadaljnjih planskih aktov in predvidijo rešitve problemov in vpra- 
šanj, ki jih je potrebno v procesu samoupravnega sporazumevanja razrešiti s 
prevzemom obveznosti v samoupravnih sporazumih in  dogovorih o temeljih planov. 
Tudi takšne zahteve, da bi to rešili s smernicami, so bile v dosedanjih razpra- 
vah. 

Pri celotnem procesu planiranja mora biti prisotna osnovna misel iz dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, da je temeljni dejavnik v razvojnem 
procesu delovni človek, kateremu je treba omogočiti, da s svojo udeležbo v sa- 
moupravnem usmerjanju in odločanju bistveno prispeva k uresničitvi družbeno 
ugotovljenih in s planom zastavljenih ciljev, da je zato čim svobodnejši v raz- 
reševanju dohodkovnih razmerij, da se združuje v vse oblike delovnega sodelova- 
nja, vključno po potrebah proizvodnega procesa, da s cenejšo in kvalitetnejšo 
proizvodnjo poveča svoj delež v mednarodni menjavi in da po ustavno zajamčenem 
delegatskem mehanizmu sodeluje pri pospešenem sprejemanju vseh potrebnih sis- 
temskih rešitev. Zato predlagam, da po razpravi predlagane smernice sprejmete 
in odprete pot za usklajeno in usmerjeno pripravljanje planskih aktov na vseh 
ravneh naše samoupravne organiziranosti. Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar;  Pred začetkom razprav zbor obveš- 
čam, da je pooblastilo za današnjo sejo oddal še delegat Avgust Gorišek, 34. 
okoliš, gospodarsko področje, Slovenske Konjice. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Polona Žemljic, prosvetno-kul- 
turno področje, 3. okoliš, Ljubljana Vič-Rudnik. 

Polona  Žemljic;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina v celoti soglaša in podpira mnenje Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose Zbora združenega dela. Delegati smo pričakovali nekoliko konkretnej- 
še usmeritve razvoja na področju družbenih dejavnosti, predvsem pa na področju 
vzgoje in izobraževanja. Mnenja smo namreč, da bi morali že v smernicah oprede- 
liti, da bodo programi istovrstnih vzgojnoizobraževalnih organizacij, predvsem 
Pa osnovnošolskih v republiki usklajeni in enotni, hkrati pa za izvajanje teh 
programov tudi zagotovljena potrebna sredstva. Delegati tudi pričakujemo, da bo- 
do konkretnejše naloge in opredelitve podane v nadaljnjih planskih dokumentih. 
Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar:  Besedo ima tovariš Branko Berlot, 
področje gospodarstva, 32. okoliš, Velenje-Mozirje. 

Branko Berlot:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov ima k predloženim smernicam naslednje pripombe. 

1. Pri preverjanju usmeritev razvoja v predlaganih dokumentih republike 
ugotavljamo, da pri nadaljnjem razvoju energetike ni opredeljena kontinuiteta 
delovanja Termoelektrarne Šoštanj kot objekta, ki zagotavlja najracionalnejše 
izkoriščanje pridobljenega premoga in pogoje za rentabilno porabo premoga. 

Smernice za srednjeročno obdobje pa še vedno v poglavju elementov dogovo- 
ra  o temeljih družbenega plana opredeljujejo na področju razvoja energetike 
dogovor o obsegu in vrsti raziskav za krepitev domače energetske osnove, kakor 
tudi dogovor o obveznostih pri izgradnji proizvodnih, prenosnih in  distribucij- 
skih ter drugih energetskih objektov in zagotavljanju ustreznih virov sredstev 
za vlaganja v energetiko. 

S tem ne dajemo pripomb k predlaganim republiškim smernicam, temveč želimo 
kot družbenopolitična skupnost samo opozoriti na ustreznejšo opredelitev ener- 
getskih moči naše občine. 

2. V smernicah za izdelavo srednjeročnega plana SR Slovenije za obdobje 
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l986-199o je potrebno še posebej poudariti usmeritev, da bomo potrebe po ener- 
giji, ob hkratnem stimuliranju racionalne porabe, zagotavljali prvenstveno s 
čim večjo izkoriščenostjo obstoječih zmogljivosti, Iztrošene kapacitete bomo 
nadomeščali z rekonstrukcijo amortiziranih objektov. Za primer naj navedemo, da 
se je proizvodnja v zadnjih desetih letih v Rudniku lignita Velenje povečala 

za 5o odstotkov in znaša sedaj prek 5 milijonov ton. Takšno proizvodnjo, poleg 
težkega dela omogoča mehanizacija, ki zagotavlja že 9o odstotkov proizvodnje. 
To potrjujejo tudi primerjalni podatki za prvo polletje 1983, ko je bila pro- 
izvodnja 2,4o8.ooo ton, iz istim obdobjem letos, ko je bila proizvodnja 
2,783,ooo ton lignita ob enakem številu zaposlenih. 

Menimo, da če želimo obdržati tako proizvodnjo, moramo skrbeti za sprotno 
obnavljanje iztrošene in zastarele mehanizacije. To pa je mogoče samo ob taki 
politiki cen, ki bo v celoti pokrivala vsaj enostavno reprodukcijo, nikakor pa 
ne smemo zniževati cene na račun amortizacije. Hvala lepa. 

Predsednik Martin Mlinar:  Besedo ima tovariš Jože Strmole, 
področje  gospodarstva, 9. okoliš, Grosuplje. 

Jože  Strmole;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz Grosuplja je obravnavala predlog smernic za druž- 
beni plan SR Slovenije za obdobje 19 86-199o in podrobneje razpravljala o pod- 
ročju energetike, prometu in pretoku obračunavanja prihodkov, informacijskemu 
sistemu in dovoljeni skupni porabi. 

Pri tem je upoštevala dejstvo, da predlog smernic nalaga vsem nosilcem 
planiranja, da čimprej dokončajo analize o pogojih in možnostih razvoja za to 
obdobje. Zato je skupina ob razpravi menila, da bi bilo prav, da pristojni or- 
gani pri pripravi analiz upoštevajo na področju energetskega razvoja še zlasti 
plinovod, ki po nekaterih predvidevanjih s svojim južnim krakom poteka mimo do- 
lenjskih občin. Predvidi naj se možnost priključitve na južni krak plinovoda 
tudi kraka plinovoda dolenjskih občin. 

Dalje, v okviru nadaljnjega razvoja prometa, v katerem se predvideva vzpo- 
stavitev hitrih železniških zvez s sosednjo republiko Hrvatsko prek Zidanega 
mosta do Zagreba, predlagamo, da bi obvozna smer potekala tudi skozi Grosuplje, 
Novo mesto in Brežice. 

Skupina tudi predlaga, da se v nadalnjem obdobju obračunani prispevki na 
račun splošne porabe prelivajo po občinah, kjer stanuje delavec oziroma po do- 
micilnem principu. 

Pri obravnavanju informacijskega sistema je skupina delegatov ugotovila, 
da so skoraj po vseh občinah predvidena vozlišča, razen v nekaterih, med kate- 
rimi je tudi naša. Menimo, da je vozlišče pomembno za razvoj informacijskega 
sistema, zato predlagano, da pripravijalec aktov ponovno prouči to možnost in 
upošteva postavitev vozlišča tudi v naši občini. 

Nadalje tudi menimo, da je v pripravi dokumentov in drugih planskih aktov 
nujno upoštevati čim pravičnejšo splošno porabo vsem družbenopolitičnim skup- 
nostim, ki jim po dosedanjih merilih ni ustrezno dovoljena. Hvala lepa. 

Predsednik Martin Mlinar;  Besedo ima tovarišica Ljuba Kitak. 
Področje prosvete in kulture, 1, okoliš, Ljubljana Center, 

Ljuba Kitak:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje občine Ljubljana Center 
je posvetila največ pozornosti usmeritvam na področju vzgoje in izobraževanja 
ter opozorila na nezaviden materialni položaj družbenih dejavnosti. Zavedati se 
moramo, da mora šola vzgajati strokovnjake, ki bodo delali leta 2ooo. Zato jih 
moramo tudi ustrezno usposabljati, kar zahteva sodobno učno tehnologijo, ven- 
dar vsak dan ugotavljamo, da to ni tako. 

Smernice za pripravo srednjeročnega družbenega plana poudarjajo boljšo 
organiziranost, večjo medsebojno povezanost in menjanje ustaljenih navad ter 
uskladitev programov z razpoložljivimi materialnimi možnostmi. Če hočemo plan 
realizirati, je bistveno, da se materialno stanje izboljša, da se iz bruto 
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osebnega dohodka za, vzgojo in izobraževanje ne zmanjšuje stopnje prispevka. V 
zvezi,  s tem zahtevamo, da se predlog 5 odstotne prispevne stopnje realizira v 
vseh občinah v Sloveniji. Vzgoja in izobraževanje nimata notranjih rezerv. Te 
smo že davno izčrpali. Zato je nujno, da končno spoznamo, da se morajo hitro 
in bistveno izboljšati materialni pogoji za delo, ker s tem, ko bo šola uspeš- 
neje in kvalitetneje vzgajala kadre, pridobiva tudi gospodarstvo, ki mora konč- 
no spoznati, da je vzgoja strokovnjakov zasnovana v šoli, ne pa da ji očitamo, 
da vzgajamo minimalno izšolan kader. S sredstvi, ki so na razpolago, šola ne 
more nabavljati dovolj učil, ki bi kvalitetno dvignila vzgojno-izobraževalno 
delo, na primer moderno opremila delavnice, uvajala računalnike, video kasete, 
hišni TV in podobno. 

Glede na kritike, ki se nanašajo na izvajanje delovne prakse za dijake 
srednjega usmerjenega izobraževanja, skupina delegatov predlaga, da se Repub- 
liškemu komiteju za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo postavi nasled- 
nje vprašanje: Kako je potekala delovna praksa v srednjem usmerjenem izobraže- 
vanju na celotnem območju SR Slovenije? Gospodarstvo sicer očita, da daje do- 
volj sredstev, zato nas tudi zanima, kje se ta izgubijo na poti do učno-vzgoj- 
ne prakse. 

Skupina ugotavlja, da v smernicah ni opredeljena vloga posebnih izobraže- 
valnih skupnosti. Skupina ne želi, da bi dobili delegati vtis, da se potegujemo 
za večje osebne dohodke; pač pa želimo, da se izboljša celotno materialno sta- 
nje šole, ker bo le tako tudi sposobna opravljati delo, ki je načrtovano z 
družbenim planom. S tem predlagamo, da se na področju družbenih dejavnosti pri- 
stopi k reševanju problemov selektivno in po predhodno izdelanih prioritetah. 

Iz osnovnošolskih  zbornic pa je izšlo vprašanje in zahteva, ali je prav, 
da smo odvisni od finančne moči občin? Vsi moramo realizirati enake učno vzgoj- 
ne smotre. Zato želimo, da smo tudi nagrajevani po enakem ključu. Zahtevamo, da 
ustrezne službe izdelajo pregled višine osebnih dohodkov na šolah in ugotovijo, 
zakaj so take razlike med posameznimi območji v Sloveniji. Vprašujemo, v čem 
je delo kolegic, ki dobijo za nekaj sto starih tisočakov večje osebne dohodke, 
več vredno od tistih, ki dobijo manj, ko pa morajo vendarle vse realizirati 
enake učne programe? Hvala. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Besedo ima tovariš Slavko Klarič, 
področje gospodarstva, 39, okoliš, Maribor Rotovž. 

Slavko Klarič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov iz občine Maribor Rotovž je svoja stališča in pri- 
pombe uskladila na sestanku z delegati ostalih mariborskih občin. 

Načrtovane stopnje rasti v posameznih materialnih okvirih ocenjujemo kot 
objektivno nujnost,  ki pogojuje bolj dinamičen družbeni razvoj. Rast družbe- 
nega proizvoda v naslednjem srednjeročnem obdobju pa je oprta na uspešno 
uresničevanje prve faze dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, Meni- 
mo, da bi morali že ob obravnavi analize razvojnih možnosti obravnavati tudi 
analizo uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, saj nam 
praksa kaže, da na ključnih področjih, to so na primer cene, oskrba s surovina- 
mi, repromaterialom in finančna konsolidacija, prepočasi ali pa sploh ne ures- 
ničujemo dogovorjenih usmeritev. Če želimo načrtovati realni družbeni razvoj, 
da ne bodo planski dokumenti in dejanske razmere dve povsem različne smeri, mo- 
ramo že v letu 1985 zagotoviti vse tiste ukrepe iz programa gospodarske stabi- 
lizacije in ukrepe ekonomske politike, na katerih temelji načrtovana rast v 
obdobju 1986-199o, Moti nas dejstvo, da že nekaj let v planske dokumente zapi- 
sujemo iste aktivnosti (tekoča oskrba industrije, ekonomičnost, gospodarnost, 
ustavitev padanja življenjskega standarda), stvari pa v praksi tečejo po dru- 
gih poteh. Za ta razkorak pa ne moremo več dolžiti gospodarskih subjektov, ki 
se z velikimi napori poskušajo prilagajati nenehno se spreminjajočim pogojem 
gospodarjenja. 

V elementih dogovora o temeljih družbenega plana prav tako načrtujemo ak- 
tivnosti, za katere smo se že v preteklosti dogovorili. Tako bomo na primer 
šele v naslednjem srednjeročnem obdobju dogradili organiziranost izvoznega 
gospodarstva v reprodukcijskih povezavah ob dejstvu, da že nekaj let usmerja- 
mo gospodarstvo v izvoz, očitno neorganizirano, kar nam potrjuje izvoz surovin 
in reproraateriala, ki ga ponovno uvažamo in zaradi česar nazaduje domača pro- 
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izvodhja. Tudi ta naloga, kot vrsta drugih  v smernicah nakazanih nalog (do- 
polnili borao merila za prestrukturiranje gospodarstva) bi morala biti že reali- 
zirana ali pa vsaj v letu 1985, če želimo na tem področju doseči kvaliteten 
premik. 

V planskih aktih za naslednje srednjeročno obodbje dajemo izvozu izreden 
poudarek. Pri tem pa ugotavljamo, da se stopnje rasti vendarle zmanjšujejo, 
Predlagamo, da bi v republiškem dogovoru o osnovah družbenega plana upoštevali 
spodnjo mejo rentabilnosti izvoza, za katerega obstaja širši družbeni interes, 
to je, da izvozniki izpolnijo v planih družbenopolitičnih skupnosti obseg iz- 
voza. 

Na področju spremljanja investicijske dejavnosti ocenjujemo, da je potreb- 
no takoj vzpostaviti sistem spreminjanja izvajanja investicij in ugotavljanja 
dejanskih učinkov glede na načrtovane učinke, kajti le tako se bomo izognili 
zgrešenim investicijam. V primeru, ko investicija ne daje načrtovanih učinkov, 
pa je potrebno z ukrepi ekonomske in kreditne politike vpeljati sankcije. Samo 
presojanje upravičenosti vlaganj na osnovi investicijskih programov je odločno 
premalo, če investitorja nihče ne spremlja, ko je potrebno z učinki upravičiti 
vložena družbena sredstva. 

Moti nas tudi usmeritev na področju davčne politike, s katero bomo zain- 
teresirali družbenopolitične skupnosti za uspešnost gospodarjenja. Družbeno- 
politične skupnosti so namreč še kako zainteresirane za uspešnost gospodarje- 
nja. Za takšno trditev v smernicah bi morali najprej analizirati, kolikšne BO 
sploh pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, da s svojimi ukrepi vplivajo 
na gospodarske rezultate. Ocenjujemo, da bomo lahko načrtovane cilje razvoja 
v naslednjem srednjeročnem obdobju dosegli le na osnovi stabilne ekonomske po- 
litike in s tem pogojev gospodarjenja že v letu 1985, kar pa ni odvisno od 
gospodarstva, temveč jih gospodarstvo pričakuje že dalj časa. Zato smo dolžni 
omogočiti razvoj dobrim gospodarjem, slabim pa nakazati možnost preusmeritve 
ali pa se kateremu od njih tudi odpovedati. Hvala! 

Predsednik  Martin Mlinar;  Besedo ima Miha Lesar, področje 
gospodarstva, 1. okoliš, Ljubljana Bežigrad. 

Miha  Lesar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Naša skupina je sprejela pobudo predsedstva  Občinske konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva občine Ljubljana Bežigrad, da z njegovimi ugo- 
tovitvami, stališči in pripombami k predlogu smernic za družbeni plan SR Slo- 
venije seznani delegate tega zbora. 

Planski dokumenti na vseh ravneh, vštevši predlog smernic za družbeni 
plan SR Slovenije za obdobje 1986-199o, morajo postati bolj obvezujoči in re- 
alnejši v nadaljnjem razvoju, pri čemer se moramo v njih dosledno izogibati 
seznamom želja ali potreb, pač pa realno ovrednotiti možnosti in tem prilago- 
diti želje in potrebe. 

Predlog smernic je treba spremeniti in dopolniti tako, da ne bo vseboval 
medsebojno nasprotujočih si stališč in nalog, ki v takšen dokument ne sodijo. 
Različno opredeljevanje posameznih izhodišč in nalog na določenih temeljnih 
področjih namreč omogoča različno prakso in sklicevanje na različne dele posa- 
meznih dokumentov, kakor to kateremu izmed subjektov najbolj ustreza. To pa 
se je izkazalo za veliko oviro pri uresničevanju dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije. 

Medsebojno nasprotujoča si izhodišča se v predlogu smernic kažejo pri 
opredeljevanju delitvenih razmerij oziroma pri politiki razvoja družbenega 
standarda. V predlogu smernic, ki je  objavljen v Poročevalcu št. 24, je na 
strani 5 opredelitev, da se bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju zavzemali 
za ohranitev dosežene ravni družbenega standarda. Dalje je pri politiki dohod- 
ka na strani 8 opredelitev, da bodo sredstva za osebne dohodke in skupno pora- 
bo v globalu rasla v skladu z rastjo dohodka in drugimi skupno določenimi os- 
novami in merili. Temu pa takoj sledi opredelitev, da bodo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela dohodek razporedili tako, da se bodo intenziv- 
neje povečevala sredstva za razširitev materialne osnove združenega dela. 
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Hkrati je pri (globalnih roaterialnih okvirih na strani 3 opredelitev, da 
bomo'v obdobju 1986-199o s politiko delitve dohodka ohranili doseženi odnos med 
akumulacijo in sredstvi za porabo in s tem ustvarili pogoje za realno  narašča- 
nje sredstev za osebne dohodke ter za zadovoljevanje skupnih in splošnih po- 
treb v skladu z rastjo dohodka, vendar pod pogojem, že se bo delež akumulacije 
v dohodku v letu 1985 povečal na 2o odstotkov. Ob takšnih opredelitvah politi- 
ka delitve dohodka ni jasno začrtana. 

Dosti bolj pomembno kot delitev dohodka, s čimer se veliko ukvarjamo, je 
ustvarjanje dohodka. S tem je neposredno povezano širjenje materialne osnove 
združenega dela. Postavlja se vprašanje, ali bo načrtovane cilje razvoja (na 
primer večanje realnega družbenega proizvoda po povprečni letni stopnji 3,5 
odstotka do 4,5 odstotka) mogoče doseči z načrtovano uporabo sredstev za šir- 
jenje materialne osnove. Doseganje zastavljenih ciljev je po opredelitvah glo- 
balnih materialnih odnosov,kot so opredeljeni na strani 3 predloga smernic, 
odvisno tudi od izkoriščanja obstoječih zmogljivosti, pri čemer smo že ničkoli- 
kokrat ugotovili, da so.obstoječe zmogljivosti močno izrabljene. Ob tem pa v 
predlogu smernic ni zaslediti dovolj dosledno začrtane usmeritve za tehnično 
in tehnološko posodabljanje in nadomeščanje obstoječih zmogljivosti, ob dejstvu, 
da za nove zmogljivosti ne bo veliko sredstev oziroma le okoli 3o odstotkov 
vseh investicijskih sredstev. 

V okoliščinah, ki opredeljujejo družbenoekonomski razvoj v naslednjem 
srednjeročnem obdobju, je posebnega pomena, kot je to poudarjeno tudi v pred- 
logu smernic, da bo samoupravno združevanje dela in sredstev v praksi postalo 
temeljni način in oblika financiranja razširjene reprodukcije in koncentracije 
akumulacije. 

Usmeritev, da bo del akumulacije potrebno nameniti za finančno konsolida- 
cijo organizacij združenega dela (stran 3 predloga) lahko v predlaganem besedi- 
lu pomeni tudi prelivanje akumulacije v organizacije združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo. Zaradi razmer na tem področju je nujna jasna srednjeročna plan- 
ska usmeritev, da družbeno ni sprejemljivo usmerjati del akumulacije v takšne 
organizacije združenega dela, ki nimajo razvojnih programov, ali ki ne jamčijo, 
da bodo s proizvodnjo ustvarjale dohodek, ne pa še naprej izgube. 

Na področju stanovanjske politike je vprašljiva opredelitev, da bo do leta 
1987 uvedena ekonomska stanarina (stran 4 predloga); vprašljiva je po eni stra- 
ni z vidika izvajanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, čeprav je 
v njegovem sklepnem delu iz julija 1983 jasna usmeritev, da je treba za dose- 
go postavljenih ciljev, stanarine v neposredni prihodnosti (ali je to leto 
1987) povečati do ravni enostavne reprodukcije. Po drugi strani pa dosedanja 
praksa pri uvajanju ekonomskih stanarin kaže na velike težave in zastoje, tako 
da se hkrati ob navedeni opredelitvi iz predloga smernic zastavlja tudi vpraša- 
nje  ali bomo to nalogo res tudi izpeljali  ali pa gre samo za plansko željo. 

Predlog smernic v predloženem besedilu vsebuje tudi nekatere naloge, za 
katere je vprašljivo, ali v takšen dokument sploh sodijo, prav gotovo pa vanj 
ne sodijo tako, kot so zapisane. Pri tem gre na primer za planske naloge ob 
koncu uvodnega dela poglavja Smeri delovanja ekonomske politike (stran 7), da 
bomo zagotovili večje spoštovanje zakonitosti in doslednejše izvajanje zakonov 
in predpisov, ali naloge na koncu besedila o razširjeni reprodukciji (na isti 
strani)  da bomo zagotovili dosledno uresničevanje določil zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu. Planski, in ne samo planski, cilj je lahko zgolj 
popolno spoštovanje zakonitosti - ne pa samo večje kot doslej - in dosledno iz- 
vajanje zakonov in predpisov - ne pa samo doslednejše kot doslej. S tega vidi- 
ka je v predlog smernic kvečjemu mogoče vključiti nalogo, da bomo dosledno iz- 
vajali ukrepe proti vsem, ki ne spoštujejo zakonitosti in ne izvajajo dosled- 
no zakonov in predpisov. 

liška 

0 sprejetih ugotovitvah, stališčih in pripombah je obveščena tudi Repub- 
konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Besedo ima tovariš Tone Ferenc, 
predsednik Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
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Tone Ferenc;  Tovariš predsednik, tovarlslce In tovariši delega- 
ti! Ravno tako kot smernice za dolgoročni razvoj so smernice za pripravo sred- 
njeročnih planov skupaj z analizo razvojnih možnosti za to obdobje spodbudile 
k razmišljanju o ciljih In nalogah, ki bi jih morali uresničiti do leta 199o 
na področju vzgoje in izobraževanja. Posebej je bilo to vprašanje v ospredju 
zato, ker je mogoče na tem področju cilje načrtovati in uresničevati le v 
takšnem časovnem obdobju. Srednjeročne plane razumemo kot plane aktivnosti, ki 
naj zgotovi jo uresničevanje dolgoročnih ciljev. S tega vidika je potekala tudi 
razprava o predlogu smernic. 

Na podlagi ocen, ki smo jih oblikovali že pri obravnavi smernic za dolgo- 
ročne programe, menimo, da bi morali v srednjeročnih planih bolj konkretno 
opredeliti vzgojo in izobraževanje kot enega od temeljnih kvalitativnih dejav- 
nikov razvoja našega gospodarskega in družbenega razvoja sploh. Vlaganje v izo- 
braževanje, in na tej podlagi doseženo znanje, bi moralo biti izhodišče vseh 
naših družbenih  prizadevanj na vseh področjih, Taka mnenja so bila izražena 
na mnogih sestankih in utemeljena z mnogimi argumenti. Zato, da bi to lahko do- 
segli, moramo vzgojo in izobraževanje obravnavati kot sestavine družbene repro- 
dukcije, ne pa zunaj gospodarskih,proizvodnih in drugih družbenih procesov. Ta- 
ko izhodišče moramo upoštevati tako v primerih, ko gre za načrtovanje kadrovskih 
potreb in znanj pri uveljavljanju novih proizvodnih programov, za prestrukturi- 
ranje gospodarstva, modernizacijo, za višjo raven dela strokovnih služb in orga- 
nov, kot tudi takrat, ko načrtujemo kadrovske potrebe in znanje na področju pe- 
dagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela ali za razvoj strok in znanstvenih 
disciplin. 

Na ta način je mogoče najbolj pravilno oceniti obseg in vsebino potrebnih 
znanj, kot tudi število potrebnih kadrov. To bi morala biti osnova za načrtova- 
nje kadrovske bilance in ugotavljanje vrednosti vzgojnoizobraževalnega dela. 
Pri takem obravnavanju teh vprašanj torej ne gre za to, da bi bilo treba znot- 
raj družbenih dejavnosti nameniti nekaterim izmed njih več sredstev, temveč za 
to, da na podlagi gospodarskih in razvojnih načrtov in iz tega izhajajočih kad- 
rovskih potreb ter na podlagi sprejetih novih vzgojnoizobraževalnih programov, 
po potrebi tudi skrčenih, ugotovimo ustrezno vrednost potrebnega vzgojnoizo- 
braževalnega dela, ki je osnova za pridobitev ustreznih znanj in s tem seveda 
tudi garancija za uspešno uresničevanje zastavljenih družbenih ciljev. 

Razumljivo je, da je v pogojih hudih materialnih omejitev tudi selektivno 
obravnavanje družbenih dejavnosti in prizadevanj za njihovo skladno rast z ra- 
stjo dohodka v gospodarstvu, prispeva k uresničevanju, kot temu pravimo, zajam- 
čenih programov, tako znotraj osnovnega šolstva kot usmerjenega izobraževanja. 
Vendar to ne razrešuje materialnega položaja vzgoje in Izobraževanja in ne po- 
stavlja delavce v neenakopraven družbenoekonomski položaj. Minimalni cilji, ki 
bi si jih morali v tem smislu postaviti, bi morali zagotoviti uspešno odpravlja- 
nje vseh teh neskladnosti ter uspešno izvajanje sprejetih vzgojno-izobraževal- 
nih programov z višjo kvaliteto na vseh ravneh. Še posebej bi bilo potrebno pri 
tem upoštevati potrebe pri nadaljnjem uveljavljanju usmerjenega Izobraževanja, 
znotraj tega pa še zlasti v visokem šolstvu. Nadalje bi morali razvijati tudi 
solidarnost osnovnega in usmerjenega izobraževanja z namenom, da se zagotovi 
vsem učencem enake osnove za izobraževanje. 

V zvezi z vsebinami vzgojnoizobraževalnih programov je ocena, da smo že 
dosegli visoko stopnjo povezanosti od predšolske vzgoje do visokega šolstva in 
da bi morali na tej osnovi nadaljevati z utrjevanjem in dograjevanjem vsebin- 
skega povezovanja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, od predšolske 
vzgoje do najvišjih stopenj izobrazbe. Kot cilj bi si morali postaviti stalno 
težnjo po integraciji znanj in oblikovanju širokih profilov za širša področja 
dela. Zagotoviti bi morali trajno povezovanje vzgoje in izobraževanja s potre- 
bami dela ter na teh izhodiščih graditi nadaljnji proces podružbljanja vzgoje 
in izobraževanja v smislu določil zakona o usmerjenem Izobraževanju. 

Bolj učinkovito bi morali ustavarjati tudi pogoje za permanentno izobra- 
ževanje delavcev ter nenehno strokovno Izpolnjevanje  vseh zaposlenih v skladu 
z družbenimi potrebami. Družbenoekonomske odnose in svobodno menjavo dela mo- 
ramo nadalje graditi nai vsebinah vzgojnoizobraževalnih programov oziroma na 
vzgojnoizobraževalnih storitvah. Na teh izhodiščih je treba dograjevati tudi 
cene teh storitev, upoštevajoč obseg in kvaliteto, ovrednoteno na realnih iz- 
hodiščih in enakopravnem družbenoekonomskem položaju prosvetnih delavcev. Še 
posebej bi bilo treba s srednjeročnimi plani razmejiti oziroma opredeliti sto- 
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ritve, ki jih bomo uresničevali s svobodno menjavo dela in storitve, ki jih bo- 
mo uresničevali v neposredni svobodni menjavi dela, to je v neposrednih odnosih 
med uporabniki in izvajalci. Vse aktivnosti na področju vzgoje in izobraževa- 
nja je treba opreti, tako kot smo to delali že doslej, na strokovne podlage in 
samoupravne odločitve v procesu dogovorov med uporabniki in izvajalci, ki naj 
postopoma in v večji meri presežejo razreševanje posameznih zadev v okviru dr- 
žavnih organov. Tako stališče pa ne izključuje nujnosti družbenega nadzora in 
kontrole nad izvajanjem programa niti obveznosti usklajevanja programov znotraj 
družbenopolitičnih skupnosti in tudi skladno z nadaljnjimi materialnimi možnost- 
mi, 

V tem smislu bi morali stalno dopolnjevati samoupravno organiziranost tako 
občinskih izobraževalnih skupnosti kot posebnih izobraževalnih skupnosti in samo- 
upravno organiziranost oziroma organiziranost izvajalcev ter delegatska razmer- 
ja znotraj samoupravnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter njihovo 
večjo povezanost. Za področje vzgoje in izobraževanja še posebej velja nujnost 
tesnejšega povezovanja z raziskovalnim področjem. 

Predsednik  Martin Mlinar: Besedo ima Prane Kuzma, področje 
gospodarstva, 25, okoliš, Novo mesto. 

Prane  Kuzma:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor  združenega dela gospo- 
darskega, socialno-zdravstvenega in prosvetno-^kulturnega področja s sedežen v 
Novem mestu in skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin so na 
sejah 17. in 18. septembra 1984 obravnavale predlog smernic za pripravo srednje- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-199o in sprejele nasled- 
nje ugotovitve. 

1. Predlog smernic je pripravljen v skladu s sprejetim rokovnikom o pri- 
pravi planskih dokumentov, zato bodo vsi nosilci planiranja lahko pravočasno in 
ustrezno pri svojem delu uporabili republiške usmeritve za plansko obdobje 1986- 
199o. Predložene smernice so po obsegu kratke, pa vendar vsebinsko zajemajo vse 
vitalne elemente za pripravo predloga dogovora za obdobje 1986-199o. 

Upoštevaje ugotovitve iz majske analize in analize razvojnih možnosti, so 
materialni okviri razvoja dokaj smelo opredeljeni in temeljijo na predpostavki, 
da bomo do leta 1986 maksimalno uresničili prvo fazo dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. Hkrati pa ugotavljamo, da se program gospodarske sta- 
bilizacije uresničuje prepočasi in da je vprašljiva realnost pričakovanja o 
stoodstotni realizaciji v letu 1985, kjer smo že v časovnem zamiku. Tako stanje 
zahteva ponovne preračune globalnih ekonomskih kazalcev. 

Novo ustvarjeno vrednost naj bi bistveno povečali z delovno storilnostjo, 
kar je sicer pravilna usmeritev, vendar pa iz smernic ni mogoče razbrati spre- 
jema takih ukrepov, ki bodo motivirali delavce v združenem delu, da bodo bolj 
izkoristili materialne kapacitete in delovni čas. Skratka,smernice bi morale 
opredeliti stimulativne ukrepe, da bi delavce motivirali za več in boljše delo. 

Predlog smernic predvideva nižje stopnje rasti sredstev za osebno in skup- 
no porabo za družbene dejavnosti, kot je predvidena rast družbenega proizvoda. 
Dosedanja 2o odstotna počasnejša rast sredstev za zadovoljevanje skupnih po- 
treb delovnih ljudi in občanov ima že take posledice, da jih je potrebno na 
marsikaterem področju temeljito sanirati - na primer zdravstvo. Menimo, da bi 
morali družbenim dejavnostim in tudi osebni porabi zagotoviti enak porast sred- 
stev, kot bo porastel dohodek v materialnem delu združenega dela, da bi tako 
zagotovili ustrezna sredstva za saniranje stanja in na nekaterih področjih, 
kot sta to šolstvo in raziskovanje, tudi omogočili hitrejšo rast, saj bo celot- 
no združeno delo potrebovalo več  in boljšega znanja. 

V smernicah bi kazalo opredeliti tudi vlogo skupnosti za oskrbo potrošni- 
ških svetov, da bi lahko krepili tudi družbeno skrb za ustrezno oskrbljenost 
tržišča in občanov.   • 

Med ukrepi za uresničitev tržne kmetijske proizvodnje je potrebno oprede- 
liti tudi sistem intervencij ali drugih oblik spodbujanja take proizvodnje. 



T  16  T 

Opredelitev v .smernicah, da bomo ohranili doseženo raven družbenega in 
osebnega standarda prebivalstva, je sicer na mestu, vendar je taka opredelitev 
vprašljiva, saj se v istih smernicah predvideva povefianje prispevkov občanov 
k ceni storitev na področju družbenih dejavnosti, relativno hiter  prehod na 
ekonomske stanarine, zmanjšanje stroškov za stanovanjsko izgradnjo (deleža v 
dohodku) ter usklajevanje cen komunalnih storitev, kar tudi pomeni višje cene 
za te storitve. Hvalal 

Predsednik Martin Mlinar:  Besedo ima Jože Skalar, področje 
gospodarstva, 14. okoliš, Radovljica. 

Jože  Skalar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Smernice za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-199o so dokaj 
splošne. V njih ne najdemo konkretnih rešitev za izhod iz sedanjih težav. Ima- 
mo zastarelo tehnologijo. Že 80 odstotkov opreme je izrabljene, investicije v 
osnovna sredstva pa nenehno padajo. Imamo najnižjo stopnjo avtomatizacije in- 
dustrijske proizvodnje. Zato bomo v združenem delu težko pripravljali srednje- 
ročne plane razvoja, če ne poznamo pogojev gospodarjenja niti za eno leto na- 
prej. Plan tega srednjeročnega obdobja ne bo dosežen, zato bo težko realno 
planirati za prihodnje obdobje. 

Ne moremo se strinjati, da bomo sedanje težave reševali do leta 2ooo in 
capljali na mestu. Razvoj v svetu gre svojo pot,in to hitro, nas pa pušča ob 
strani. Plan ne moremo sestaviti iz samih težav, ki nas spremljajo. Realno mo- 
ramo oceniti možnosti, toda kljub slabim pogojem moramo hitreje napredovati. 
Potrebe družbe so vse večje. Tudi v združenem delu bi lahko več naredili, če 
bi imeli za to ugodnejše pogoje. Združenemu delu naj ostane več sredstev in 
samo naj prevzame večjo odgovornost za svoj razvoj. Prednost naj ima avtomati- 
zacija obstoječe proizvodnje. 

Odločnejše moramo vztrajati na selektivni in izvozni politiki. Ne smemo 
delati več novih napak. Pri investiranju moramo dajati prednost tistim objek- 
tom, ki bodo vložena sredstva hitro vrnili in ne takim, ki jih bomo morali še 
dolgo podpirati. Za vsako investicijo naj nekdo prevzame tudi materialno odgo- 
vornost. Veliko hitreje razvijamo administracijo kot pa razvojno delo, kar ni 
v prid bodočega razvoja. Hvala! 

Predsednik  Martin Mlinar;  Besedo ima Blaž Baloh, področje 
gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje. 

Blaž Baloh: Tovariš predsednik,tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je ob razpravi o predlogu smernic za družbeni plan SR Sloveni- 
je za obdobje 1986-199o sprejela naslednja stališča in predloge. 

Čeprav predstavlja predlog smernic za pripravo družbenega plana šele uvod 
v postopek planiranja, bi moralo biti v njih jasneje in bolj točno napisano, 
kaj bomo v prihodnjem srednjeročnem obdobju razvijali in česa ne bomo. Delega- 
ti smo na eni od prejšnjih sej dobili na vpogled oceno razpoložljive akumula- 
cije v naslednjem srednjeročnem obdobju, kar nam da misliti, da vsega, kar smo 
si zapisali v smernice, res ne bomo mogli uresničiti. Zato bi moral predlaga- 
telj v nadaljnjem postopku priprave planskih dokumentov ponuditi verzijo druž- 
benega plana, ki bo upošteval tako skrčen dvig razpoložljive akumulacije kot 
tudi naše potrebe po prestrukturiranju proizvodnje, kar že dolgo poudarjamo v 
vseh dokumentih. 

Delegati bomo pri teh opredelitvah vztrajali, saj bi sicer bilo vprašlji- 
vo naše celotno angažiranje v tem mandatu. Hvala! 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala! Besedo ima tovarišica Bar- 
bara Trene, področje gospodarstva, 5. okoliš, Ljubljana Vič-Rudnik. 

Barbara  Trene:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Ob obravnavi predloga smernic za družbeni plan SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-199o je skupina delegatov oblikovala naslednje pobude, ki jih mora- 
mo nujno upoštevati v nadaljnjih planskih dokumentih, ker po našem mnenju bi- 
stveno dograjujejo naše razvojne usmeritve. 
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Ob upoštevanju rokovnika za sestavo planskih dokumentov in zaradi sočas- 
nosti planiranja menimo, da predloga smernic ne bi spreminjali in ga zato kot 
takega podpiramo. 

Naše pobude pa so naslednje. 

1. Ugotavljamo, da smernice ne dajejo zadovoljive in realne osnove za se- 
stavljanje razvojnih planskih dokumentov ostalim nosilcem planiranja, kar pa 
je njihova osnovna funkcija. 

2. V smernicah pogrešamo konkretnejšo opredelitev temeljnih ciljev gospo- 
darstva in družbenega razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju, saj iz njih 
ne izhaja temeljni cilj razvoja, kateremu bi vsi družbeni dejavniki podredili 
svoje aktivnosti. Že v smernicah bi morali opredeliti dejavnosti, ki jih bomo 
prioritetno razvijali, za njih skupno združevali sredstva, z njimi zagotavlja- 
li hitrejšo rast družbenega proizvoda in vključitev v mednarodno delitev dela. 

Menimo, da bi ta razvojni dokument moral vsebovati vse večje prioritetne 
investicije, če vemo, da bodo realne materialne in finančne možnosti relativno 
manjše kot v predhodnem srednjeročnem obdobju in se zato ne bomo mogli vsi 
razvijati po enaki stopnji razvoja. Zato je potrebno opredeliti družbene kri- 
terije  za razvoj in gospodarjenje. 

3. V tem razvojnem dokumentu pogrešamo opredelitve ekonomske in druge po- 
litike, ki bi bile podrejene osnovnim ciljem razvoja. Ker je ekonomska politi- 
ka temelj, na katerem lahko gradimo vse razvojne opredelitve, mora nujno biti 
pred sestavo planskih dokumentov definirana in poznana, če naj zagotavlja in 
pomaga aktivnostim za dosego temeljnih ciljev. 

4. V smernicah je dan premajhen poudarek ekonomskim zakonitostim in do- 
hodkovni motivaciji za doseganje načrtovanih temeljnih ciljev. (To utemelju- 
jemo z ugotovljenimi strokovnimi nedoslednostmi - pri poglavju III, tretji sta- 
vek drugega odstavka in poglavju V druga alinea.) Ce v usmeritvah piše "da bo 
imela prednost tista proizvodnja, ki bo dajala višji dohodek na zaposlenega in 
višji dohodek na sredstva", to pomeni, da bomo tudi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju negirali ekonomske zakonitosti in prepuščali razvoj znova uspešnejšim 
na področju pridobivanja višjih cen, saj le ob višjih cenah in nespremenjenem 
številu zaposlenih ter neinvestiranju dohodek na oba kazalca lahko raste. 

5. Gornja ugotovitev nam potrjuje tudi naslednja opredelitev v smernicah: 
"rast porabljenih sredstev bo enaka rasti dohodka", kar  ob trenutno poznani 
cenovni politiki nikakor ne more biti zagotovljeno. 

6. Ker smernice temeljijo na sedanjem sistemu ugotavljanja in delitve ce- 
lotnega prihodka in dohodka, trdimo, da bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
nemogoče zagotavljati na eni strani realno naraščanje osebne  in skupne porabe 
in hkrati rast  sredstev za reprodukcijo v takem obsegu, kot je predvideno. Me- 
nimo namreč, da bo po spremembah zakona o celotnem prihodku in njegovi delitvi 
dohodek dobil povsem drugo, realno težo in bodo zato vse nadaljnje delitvene 
kategorije iz dohodka podrejene temu, ne več fiktivnemu prikazovanju višine 
ustvarjenega dohodka, kot smo ga do sedaj navajeni. 

Delegati terjamo, da se zakon o celotnem prihodku in delitvi čimprej 
sprejme, nujno pa je, da se njegove realne osnove upoštevajo v naslednjih plan- 
skih dokumentih, ne glede na to ali je zakon že sprejet ali ni. 

7. Predlagamo tudi, da se v smernicah konkretneje opredeli pogoje in mož- 
nosti razvoja na področju prometa in zvez, predvsem železniškega prometa, saj 
Železniško gospodarstvo v sedanjem trenutku kljub svojim naporom ne more zago- 
tavljati vseh potreb po prevozih organizacijam združenega dela. 

Ocenjujemo tudi, da mora biti razvoj železniškega prometa na prioriteti, 
saj ugotavljamo, da je razvoj le-tega vezan z manjšimi stroški kot razvoj osta- 
lih vrst prometa. 

8. Področje družbenih dejavnosti je v smernicah opredeljeno vse preveč 
deklarativno. Potrebno pa ga je temeljito dodelati in konkretizirati. Krepitev 
samozaščitne dejavnosti občanov nikakor ne more biti opredeljena kot osnovna 
Prednostna naloga v zdravstvu. V zdravstvu bi morali prioritetno opredeliti 
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naslednje dejavnosti; povečana preventivna dejavnost, učinkovita in smotrna 
organizacija zdravstvenih služb in pravočasno odkrivanje, preprečevanje in 
zdravljenje najresnejših bolezni. Hvala lepa. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Miro Jelenkovič, področje gospodarstva, 42. okoliš, Maribor Tezno. 

Miro  Jelenkovič;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Pripombe in stališča skupine, ki so usklajene z vsemi mariborskimi 
občinami, so naslednje. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva načrtuje republika izgradnjo oko- 
li 5o tisoč stanovanj. Ocenjujemo, da bodo; zastoj pri pripravi lokacij, oprem- 
ljanju zemljišč, težave, ki jih je prinesel interventni zakon o spreminjanju 
namembnosti kmetijskih zemljišč, spremenjen sistem financiranja stanovanjske 
gradnje, premajhna učinkovitost in neusklajenost dejavnikov v stanovanjski 
gradnji in drugo močno omejevali stanovanjsko gradnjo. Zato menimo, da je načr- 
tovani obseg izgradnje stanovanj postavljen nekoliko nad realnimi možnostmi. 

V smernicah smo opredelili, da uvajamo ekonomske stanarine z letom 1987 
in tako zagotavljamo enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada. V obdobju 
nenehnega zniževanja življenjskega standarda ni mogoče sprejeti odgovornost za 
predlagano rešitev. Problem ekonomskih stanarin je potrebno obravnavati celovi- 
to in ga razreševati v okviru tekoče ekonomsko-socialne politike. Zato predla- 
gamo podobno rešitev, kot jo imamo pri komunalnem gospodarstvu, to je, da bomo 
cene stanarin postopno usklajevali do ravni enostavne reprodukcije. 

V poglavju "Temeljni cilji družbenega razvoja" opredeljujemo politiko 
skladnega regionalnega razvoja in hitrejšega razvoja manj razvitih, še posebej 
obmejnih območij. Da bi ustvarili kvalitetne pogoje za uresničevanje v smerni- 
cah opredeljenega temeljnega cilja, predlagamo, da v republiškem dogovoru o 
osnovah družbenega plana opredelimo ustrezna merila in kriterije, po katerih 
bi izvajali dogovorjeno politiko hitrejšega razvoja manj razvitih in obmejnih 
območij. 

Sedanja neusklajenost med obsegom proizvodnje surovin in potrebami prede- 
lovalne industrije močno vpliva na neizpolnjevanje planiranih nalog v organiza- 
cijah združenega dela predelovalne industrije. V ta namen predlagamo, da v re- 
publiškem dogovoru o osnovah družbenega plana omejimo izvoz na jugoslovanskem 
tržišču deficitarnih surovin. 

V poglavju "Smeri delovanja ekonomske politike" je predvidena tudi racio- 
nalna družbena normativna dejavnost in tako dalje. Predlagamo, da v dogovoru o 
osnovah družbenega plana dodamo še obveznost o vodenju take politike, ki bo za- 
gotavljala stabilne pogoje gospodarjenja in trajnejše ekonomske rešitve na de- 
viznem zunanjetrgovinskem in drugih področjih gospodarjenja. Vsa normativna de- 
javnost mora biti znana pravočasno, da se lahko gospodarstvo pri letnem načrto- 
vanju nanjo pravočasno pripravi in tako prilagodi spremenjenim pogojem gospodar- 
jenja. 

Še večji poudarek je potrebno dati elementoma dohodkovne motivacije za do- 
seganje načrtovanih ciljev ter nujnosti upoštevanja ekonomskih zakonitosti. Pro- 
učiti je potrebno vpliv visoke inflacije, nakopičenih dolgov v tujini, zmanj- 
šanje investicijske porabe, naraščanje izgub, nelikvidnosti in padca življenj- 
skega  standarda glede na načrtovana gospodarska gibanja v obdobju 1986-199o. 
Nujno je zagotoviti stabilne pogoje gospodarjenja še na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Razpoložljiva sredstva za naložbe je nujno usmeriti na prednostna področ- 
ja, ker bodo zagotavljala najboljše učinke. 

Večjo pozornost je potrebno posvetiti vlogi znanja in znanosti v poveza- 
vi s kadrovsko politiko in planiranjem kadrov. 

Na področju družbenih dejavnosti je za ohranitev dosedanje ravni teh de- 
javnosti potrebno zagotoviti ustrezna sredstva in pospeševati uresničevanje 
svobodne menjave dela. Hvala! 
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Predsednik .Martin Mlinar:  Hvala! Besedo ima tovariš Leopold 
Zupan, področje gospodarstva, 12. okoliš, Kranj. 

L e o p^o 1 d  Z u;p a n :  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegatil Predlog smernic za družbeni plan SR Slovenije za srednjeročno obdob- 
je 1986-199o podaja prve usmeritve o možnostih družbenoekonomskega razvoja re- 
publike v prihodnjih petih letih. Smernice so s formalne plati ustrezno zastav- 
ljene, saj so kratke in pregledne in obravnavajo vsa razvojna področja ter do- 
ločajo naloge in pogoje, ki bi omogočili uresničitev zastavljenih ciljev. Meni- 
mo pa, da v vsebinskem smislu niso docela usklajene, zato ima skupina iz Kranja 
k vsebini smernic te-le pripombe. 

1. Cilji oziroma materialne možnosti razvoja so zastavljene zelo visoko, 
posebej če upoštevamo usmeritve iz smernic za dolgoročni plan razvoja Sloveni- 
je, ki predvidevajo v prvem obdobju, to je v letih 1986-199o, še vedno težavne 
gospodarske razmere in zelo omejene materialne možnosti. Ob dolgoročno načrto- 
vani 3,6 odstotni letni stopnji rasti družbenega proizvoda v letih 1986-1995 
bi taka usmeritev pomenila počasnejšo rast v obdobju 1986-199o in hitrejšo rast 
po letu 199o, predlog smernic za srednjeročni plan Slovenije pa možno rast 
družbenega proizvoda ocenjuje na 3,5 do 4,5 odstotka, kar je precej višje in v 
nasprotju z dolgoročnimi usmeritvami, ki smo jih sprejeli pred dobrimi štirimi 
meseci. Ob tem pa smernice za srednjeročni plan ne dajejo odgovora na vpraša- 
nje, kako in s kakšnimi ukrepi bomo dosegli tako rast, ki je visoka tudi za 
razvite dežele, ki imajo veliko manj notranjih problemov kakor mi. 

Le z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti, večjo učinkovitostjo dela, obno- 
vo proizvodnih sredstev in tako dalje, kot predvidevajo smernice, tega verjet- 
no ne bomo uspeli. Ob informaciji, da so materialne možnosti naravnane na op- 
timalno izkoriščanje vseh produkcijskih tvorcev, lahko podvomimo v realnost ta- 
kih planskih ciljev. 

2. Ukrepi in naloge, ki jih določajo smernice za uresničitev ciljev, so 
tako v globalu kot po posameznih področjih predvsem obrobne, ne pa korenite in 
take, da bi zagotovile načrtovano rast in razvoj slovenske družbe. Naloge so 
tudi premalo opredeljene in na nekaterih področjih tudi problematične. Nobena 
pa ne daje odgovora na vprašanje, kako bomo take naloge uresničili, še posebej 
v pogojih močno omejenih investicijskih možnosti. Kot primer navajamo samo neka- 
tere med njimi: oživitev in stabilizacija proizvodnje, zaostajanje rasti skup- 
nih porabljenih sredstev za rastjo celotnega prihodka, odpravljanje vzrokov in- 
flacije in zmanjšanje inflacijskega pritiska, prehod na višjo raven gospodar- 
skega, tehnološkega, znanstvenega in kulturnega razvoja, hitrejši razvoj turiz- 
ma, trgovine, povečanja proizvodnje hrane in tako dalje. 

3. Tudi uresničitev predvidenih razmerij delitve dohodka je vprašljiva, 
Povečati akumulacijo za več kot dohodek, rast sredstev za osebne dohodke pa 
uskladiti z rastjo dohodka pomeni, da je potrebno bistveno zmanjšati obvezno- 
sti iz dohodka ter tako povečati razpoložljiv čisti dohodek. Ob hitrem nara- 
ščanju obrestnih mer, ki jo lahko pričakujemo tudi  v bodoče, ter ob 17 %-ni 
udeležbi obresti v dohodku, pri čemer je delež akumulacije le 21 odstoten, de- 
lež sredstev za razširitev materialne osnove dela pa celo 16 odstoten, bo to 
zelo težavna naloga. Medtem ko so kriteriji rasti sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v smernicah določeni, kriteriji za gibanje sredstev splošne pora- 
be pa niso, jih je zato potrebno določiti. 

4. Dohodek organizacij združenega dela je preobremenjen z dajatvami, velik 
del teh sredstev pa je uporabljen nenamensko in neracionalno, zato bi tudi v 
smernicah morali določiti usmeritve glede razbremenjevanja gospodarstva oziro- 
ma bolj načrtne in racionalne uporabe teh sredstev. 

5. Vzgojnovarstveni zavodi za predšolske otroke postajajo za marsikatero 
mlado družino predragi. Zato bi kazalo razmisliti, da bi znotraj razpoložljivih 
sredstev skupne porabe večji delež namenili otroškemu varstvu. 

Vsi si želimo hitrejši razvoj in izboljšanje pogojev dela in življenja, 
vendar moramo pri snovanju takega razvoja vedeti, na čem temeljijo taka izho- 
dišča. Menimo  da so izhodišča v smernicah nedodelana, v sedanjih pogojih pa 
si moramo še bolj prizadevati, da živimo in delamo v skladu z realnimi razpo- 
ložljivimi možnostmi, s tem da realna mera optimizma kot enega od dejavnikov 
hitrejšega  družbenega razvoja in gospodarskega razvoja ni nikoli odveč. Hvala 
lepa! 



- 2o - 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala. S tem je lista prijavlje- 
nih razpravijalcev k tej točki dnevnega reda izčrpana. Sprašujem delegate in 
vabljene na sejo, ali želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Bran- 
ko But, socialno-zdravstveno področje, lo. okoliš, Celje. 

Branko  But:  Ko smo razpravljali o predloženem dokumentu, smo 
najprej ugotovili, da ta dokument v marsikaterem delu ni dodelan, da so pone- 
kod nepravilnosti in nasprotja celo zgrešena pojmovanja glede nekaterih podro- 
čij. Kolikor bi danes obravnavali ta dokument kot predlog, smo se odločili, 
da bi glasovali proti. Tudi amandmajev je več kot pa osnovnega besedila in 
je vprašanje, kako bi se delegati znašli ob takšnem sprejemanju. Svojo raz- 
pravo pa bom usmeril predvsem na področje družbenih dejavnosti. 

Ugotavljamo, da je na področju družbenih dejavnosti skupna poraba v tem 
dokumentu prikazana preveč kot sama potrošnja, ne pa, kot bi moralo biti in 
kot bi se morala razvijati, skozi svobodno menjavo dela. Pogrešamo tudi celo- 
vit pristop pri teh usmeritvah glede skupne porabe na področju družbene dejav- 
nosti in so področja kulture, zdravstva, skrbstva in tako dalje prikazana pre- 
več razdrobljeno. Ponekod so preveč taksativno navedene določene usmeritve, 
ponekod pa na splošno, ni pa celovitega pristopa. Bojimo se, kolikor bi bese- 
dilo ostalo nespremenjeno, da bi v postopku izvajanja in dogovarjanja pri na- 
daljnjih fazah planskih dokumentov - povedal bom naravnost - zaplotništvo 
ne samo ostalo na isti ravni, ampak bi se še bolj poglobilo. Vsi vemo, da 
pravzaprav svobodne menjave dela v praksi praktično ni, sredstva skupne porabe 
so indeksirana, predstavniki posameznih samoupravnih interesnih skupnosti pa 
med seboj tekmujejo, kdo bo iztržil več sredstev; v okviru teh sredstev potem 
sestavljajo in izvajajo programe. 

Večkrat smo že govorili o tem, da bi se morali, pač v okviru danih možno- 
sti, vendar dogovoriti o prioriteti, ponuditi delavcem skozi svobodno menjavo 
dela tudi variante programov. Vsa področja ne bomo mogli razvijati tako kot 
do sedaj. Govorili smo že tudi o tem, da ne smemo dajati prioritete posamez- 
nim področjem, se pravi posameznim interesnim skupnostim, ampak posameznim 
delom programov, ker so tudi v okviru programa ene interesne skupnosti takšni 
deli, ki jih je nujno dalje razvijati, in takšni, ki bi se lahko razvijali v 
manjšem obsegu, ali pa celo ukinili. 

Vsi vemo, da je to dokument, ki daje osnovne usmeritve za prihodnje sred- 
njeročne obdobje in bi moral v okviru teh splošnih usmeritev konkretizirati 
posamezna področja, vendar spet ne preveč. Povedal bom, kaj se dogaja v prak- 
si, če je kdo zajet v teh temeljnih usmeritvah, potem ima že vnaprej zagotov- 
ljene večje možnosti, da bo razvoju tega področja dan večji poudarek. Kdor 
pa v teh temeljnih usmeritvah ni zajet, stoji nekje ob robu. Zato je vpraša- 
nje, ali in koliko naj bo ta dokument na posameznih področjih konkreten, koli- 
ko pa naj da le splošnejše usmeritve. Kot primer lahko navedem zdravstvo, kjer 
se že sami zdravstveni delavci sprašujejo, ali so res samo obolenja srca, oži- 
lja, rak in poškodbe tista osnovna prioriteta, ali pa so še nekatera druga; 
najpogosteje omenjajo bolezni dihal, posebno pri otrocih. 

Kot sem že rekel, tudi svobodna menjava dela bi morala biti v temeljnih 
usmeritvah posebej izpostavljena. Na primer, 7. točka v tem dokumentu govori 
o politiki prispevkov, vsi pa vemo, da je najprej svobodna menjava dela, do- 
govorjeni programi, ovrednoteni programi in prispevki pa so v bistvu le teh- 
nična izvedba financiranja dogovorjenih programov. Tako dajemo svobodno menja- 
vo dela pod naslov politika prispevkov. 

Imamo tudi pripombe k posameznim poglavjem. V 3. poglavju bi morali spre- 
meniti formulacijo, ki pravi, da bomo vse razpoložljive sile in znanje usmerja- 
li v premagovanje posledic večletnega upadanja gospodarnosti, storilnosti in 
tako dalje in med drugim tudi visokih stroškov družbene režije. Menimo, da 
moramo odpravljati vzroke teh nepravilnosti, ne pa samo posledice. Če bi razu- 
meli, da odpravljamo samo posledice, vemo, da v končni posledici to pomeni nižje 
osebne dohodke, padanje realne vrednosti osebnih dohodkov in še večji pritisk, 
kot je sedaj, na različne socialno-varstvene pomoči. 

Glede družbene režije pa menimo,da se marsikje še vedno preveč splošno 
govori o družbeni režiji in da moramo nujno ločiti med strokovnim delom na 
področju družbenih dejavnosti in čisto administracijo; zdravniki, učitelji 
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niso nobeni režijski delavci, ampak so strokovni delavci, ki so nujno potrebni 
na posameznih področjih družbenih dejavnosti. 

V poglavjih, kjer se govori o uokvirjanju skupne, splošne in osebne po- 
rabe, vprašujemo, zakaj so še vedno možnosti razvoja splošne porabe ponekod 
drugače prikazane kot skupne porabe? To poglavje govori posebej tudi o prob- 
lemu družbenoekonomskega položaja delavcev v državnih organih, češ da je to 
področje treba urediti, ne govori pa o družbenoekonomskem položaju delavcev 
na posameznih področjih.družbenih dejavnosti, kjer so področja šolstva, social- 
nega skrbstva in tako dalje prav tako pereča. Nehote se vsiljuje misel, da to 
pomeni nadaljnje ustvarjanje državnosti, ne pa razvijanje našega sistema, za 
katerega smo se pač dogovorili. 

4. poglavje v 3. točki govori o socialni politiki. Prav pri tem poglavju 
kaže, da sestavijalec tega gradiva ni vedel, kaj je pravzaprav socialna po- 
litika in kaj je socialno varstvo. Ne bi sedaj širše govoril o tem, vemo pa, 
da so bili sprejeti pomembni dokumenti, veliko smo o tem razpravljali, da smo 
na osnovi analiz prejšnjega srednjeročnega obdobja v tem srednjeročnem obdobju 
videli pomemben kvalitativni korak naprej od tistega začetnega samoupravnega 
sporazuma, od skupnih izhodišč za zagotavljanje socialne varnosti pa do letos 
sprejetega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic, ki tudi pred- 
stavljajo pomemben kvalitativni korak v razvoju socialne politike. V tem doku- 
mentu pa sta socialna politika in socialno varstvo zreducirana na socialno 
skrbstvo, in še to ne na socialno skrbstvo v takšnem pomenu, kot se danes iz- 
vaja, ampak samo na čisto dajanje socialno-varstvenih pomoči, družbeno-denarne 
pomoči. Naj to ponazorim s konkretno številko: podatki analize kažejo, da zna- 
ša obseg dela centrov za socialno delo samo 7 % tistega dela, kjer gre za 
izključno dajanje družbenih materialnih pomoči, vse ostalo pa je strokovno 
svetovalno, preventivno delo in tako dalje. To pomeni, daje tudi samo socialno 
skrbstvo že daleč prerastlo socialno skrbstvo v ožjem pomenu te besede. 

Pri socialni politiki, o tem se je govorilo tudi na 3. konferenci Zveze 
sindikatov, je v smernicah premalo poudarjeno, da je socialna politika sestavni 
del celotne družbenoekonomske politike, da so njeni nosilci temeljne organiza- 
cije združenega dela in krajevne skupnosti in da so osnova delo in rezultati 
dela pri zagotavljanju socialne varnosti človeka, občana in le če si iz objek- 
tivnih razlogov tega ne more ustvarjati, potem mu družba prek solidarnosti in 
Vzajemnosti priskoči na pomoč. 

Glede kontradikcije v tem dokumentu bi kot primer rekel to, da se po eni 
strani govori o prehodu na višjo raven kulturnega razvoja, na drugi strani pa 
se govori o prizadevanju za ohranjanje dosedanje ravni kulturnega razvoja. 

O prehodu na ekonomske stanarine v letu 1987 je bil že govor in menim, 
da je želja, da bi v dveh letih prešli na ekonomsko stanarino povsem nerealna. 
Podatki za Celje kažejo, da sedanja višina stanarine znaša samo 3o % od eko- 
nomske stanarine in da je stanje danes slabše, kot pa je bilo pred nekaj leti. 
Če bi hoteli v dveh letih preiti na ekonomsko stanarino, bi morali vsako leto 
Povečati stanarino za nekaj prek 4o %, upoštevaje hkrati tudi inflacijo. Kot 
sem že rekel, je ta želja povsem nerealna. 

V predloženem dokumentu je govor tudi o tem, da je potrebno izdelati si- 
stem delnega nadomeščanja stanarin. Pri tem se sprašujemo, zakaj je treba iz- 
delati sistem, kajti sistem je že izdelan, subvencioniranje stanarin se izvaja, 
prav gotovo pa ga je potrebno dodelati. In še tale misel: vemo, da se subven- 
cionirajo samo stanarine, vemo pa tudi - o tem smo že večkrat govorili - da 
je stanarina samo manjši del stroškov stanovanja in da bo potrebno razmisliti 
tudi o subvencioniranju drugih stroškov, najbolj pereč je prav gotovo problem 
ogrevanja. 

Pri zaposlovanju se sprašujemo, zakaj je omenjeno samo povečanje števila 
izmen kot način boja za povečanje zaposlenosti, zmanjšanje nezaposlenosti, 
niso pa omenjena pogodbena dela, nadure. 

Pri zdravstvu sem'^e omenil, da so nekatera področja preveč taksativno 
navedena. Pri preventivi in diagnostiki bi morali dodati še rehabilitacijo 
kot pomemben del v zdravstvenem varstvu. Pri tem,ko govori, da bo potrebno 
družbeni standard ohranjati na sedanjem nivoju, je prav pri zdravstvenem var- 
stvu zelo nevarno, če bomo samo ohranjali zdravstveno varstvo na današnjem 
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nivoju, ne da bi ga, razvijali dalje.  To bi v naslednjih letih hkrati pomenilo 
bistveno zaostajanje za razvojem drugje v svetu. Tudi pri nas so potrebe po 
zdravstvenem varstvu že večje, slišati je že tudi opozorila, da se že pojavlja- 
jo posledična obolenja zaradi neustrezne strukture prehrane; marsikdo je namreč 
že moral zmanjšati stroške za prehrano v družinskem proračunu. 

Pri telesni kulturi se sprašujemo, zakaj je navedeno, da bomo organizira- 
nje telesnokulturne dejavnosti in rekreacije bolj povezali z drugimi dejavnost- 
mi, v oklepaju je omenjeno socialno skrbstvo. Ne vem, kaj ima socialno skrbstvo 
skupnega s telesno kulturo? 

Zaslediti je tudi nedorečenost pri otroškem varstvu, kjer je govor o zago- 
tavljanju socialne varnosti mladih družin, kamor sodi predvsem zaposlovanje 
in reševanje perečih stanovanjskih problemov mladih družin. Vemo, da je zapos- 
lovanje vprašanje druge sfere, stanovanjski problem pa je spet stvar druge in 
ne samega otroškega varstva. 

Pri otroškem varstvu smo razmišljali in govorili tudi o naslednjem. V 
zadnjem času se vedno več govori o možnosti podaljšanja porodniškega dopusta. 
Nekateri pravijo, da je to postalo že politično vprašanje, drugi pa da to še 
ni politično vprašanje. Razmišljali smo o tem, da bi mogoče vnesli to možnost 
v smernice in bi se v naslednjih fazah priprave dokumentov dogovorili, ali je 
to v prihodnjem srednjeročnem obdobju uresničljivo ali ni. 

.Pri.stanovanjskem gospodarstvu nam ni bil razumljiv stavek, ki se glasi: 
"V prihodnjem obdobju bomo relativno zmanjšali narodnogospodarske stroške za 
stanovanjsko izgradnjo v družbenem proizvodu." Ta stavek se lahko razume na 
dva načina; če bo to prizadevanje za zmanjšanje cene m2, je v redu, če pa bo 
to pomenilo manjšo graditev stanovanj, pa je druga stvar. 

Pri davčni politiki nam ni bilo razumljivo besedilo 6. točke: "s tem 
bo davčna politika omogočala tudi zmanjševanje socialnih razlik, ki so posle- 
dica različnih možnosti za pridobivanje dohodka ...". To pomeni, da naj bi 
tisti, ki imajo večji dohodek, sorazmerno največ prispevali. Menimo, da ta 
stavek implicira mnenje, da tisti, ki dosega večji dohodek, le-tega dosega 
samo zaradi tega, ker so mu na nek način dane boljše možnosti za pridobivanje 
tega dohodka, ne pa možnosti, da pridobiva višji dohodek tudi z lastnim delom, 
prizadevnostjo za boljše gospodarjenje in tako dalje. Hvala lepa. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Peter Suvorov, predstavnik Gospodrske zbornice Slovenije. 

Peter Suvorov:  Ne mislim ponavljati stališč, ker so jih 
delegati dobili na klop, opozoril bom le na nekatera vprašanja. 

1. Slabost dosedanjih aktivnosti dolgoročnega in srednjeročnega planira- 
nja je bila tudi v tem, da smo obravnavali gradivo Slovenije in Jugoslavije 
brez zadostne povezanosti in odvisnosti, zato je zelo umestna odločitev, da 
se danes opravi razprava o predlogu republiških smernic ter da se jih sprejme 
potem, ko bo opravljena tudi razprava o osnutku zveznih smernic. 

2. Temeljne usmeritve in skupni razvojni cilji iz obeh smernic so po mne- 
nju Koordinacijskega odbora za razvoj v Gospodarski zbornici Slovenije obvez- 
nega značaja, saj vendarle temeljijo na vsestranski inventuri preteklega raz- 
voja, plusih in minusih ter usmeritvah za naprej, to je na osnovi stabilizacij- 
skega programa, medtem ko so kvantifikacije predhodnega značaja, prav gotovo 
pa tudi razdelava po področjih, ki ima svoj usmerjevalni značaj in tvori neko 
strukturo že samega bodočega družbenega plana in se bodo med seboj še dopolnje- 
vali. 

3. Eden od največjih problemov je nedvomno - tudi delegati v razpravi so 
danes na to opozorili - povezava med razvojnimi cilji in spremembami ter dopol- 
nitvami sistema ekonomske politike, ki naj bi omogočila, da "škarje in platno" 
v večji meri pride iz administriranja na odločanje delavcev in občanov, ki bi 
bili motivirani glede na delovne rezultate ter bi ob sproščanju delovanja eko- 
nomskih zakonitosti vlekli v željeno smer prestrukturiranja in sprejemali pos- 
ledice ter riziko takih odločitev. Ta povezava je zaenkrat premalo poznana. 
Ni pa toliko vprašanje preverjanja predpostavke, če bomo prvo fazo stabilizacij- 
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skega programa uresničili do konca leta 1985, kar je v naših stališčih napi- 
sano, ampak bolj zavzeta obveznost, in to mislim, da bi kazalo vključiti v 
priporočila današnje seje, da bodo obljubljene spremembe in dopolnitve poleg 
tistih, ki so že sedaj v obravnavi, do konca letošnjega leta dejansko priprav- 
ljene in obravnavane, sprejete pa v prvi polovici prihodnjega leta. V tej po- 
vezavi bi tudi realnost planiranja prišla v večji meri do veljave, saj je od- 
visna bolj od drugih sprememb in dopolnitev, ki so začrtane, in ne samo od 
spremembe planskega zakona in njegove metodologije. 

S tem v zvezi podpiramo v Zbornici zlasti tiste dele predloga smernic, ki 
poudarjajo prehod iz ekstenzivnega na intenzivnejšo proizvodnjo, ker to pome- 
ni prehod iz sfere delitvenih razmerij v sfero proizvodnje, oziroma iz neto 
ekonomskih na bruto ekonomske kategorije. Le tako bo več naporov v smeri iz- 
boljšanja kvalitete in zniževanja proizvodnih stroškov,še zlasti na mikro rav- 
ni planiranja, ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v celotni družbeni nadstavbi. 
Seveda pa pomeni princip bruto družbenega proizvoda na osnovi zakonitosti iz 
Marksovih shem razširjene reprodukcije tudi določeno obveznost za spoštovanje 
v delitvenih razmerjih, to je: prvič, progresivno hitrejšo rast akumulacije v 
dohodku oziroma družbenem proizvodu glede na ostale kategorije končne porabe, 
osebne, skupne in splošne in zato napor za vgradnjo avtomatizmov, ki bi pre- 
prečevali anticipirano porabo, in drugič, da končna poraba raste lahko kvečje- 
mu počasneje, ker gre vendarle za vezno posodo od družbenega proizvoda oziroma 
dohodka oziroma nekaj počasneje, pri čemer je limit gibanja osebnih dohodkov 
prav gotovo rast produktivnosti dela. 

Omejena reprodukcijska sredstva, ki so v precejšnji meri že angažirana z 
naložbami v gradnji, s kontinuiteto kapitalnih gradenj v energetiki, prometni 
in surovinski strukturi, pa je nedvomno potrebno kot smernice pravilno poudar- 
jajo, usmerjati bolj v tehnološke posodobitve predvsem izvozne proizvodnje 
in to obstoječih kapacitet? verjetno bomo z razpoložljivim denarjem zgradili 
kaj malo novih kapacitet ob spoštovanju tistih načel učinkovitosti, na katere 
se smernice izrecno sklicujejo. 

Tudi energetske, prometno infrastrukturne in surovinske investicije, tako 
tiste, ki že tečejo, in tiste, ki nastajajo, je treba vezati na večjo izvozno 
ekspanzijo. Precej več je bilo o tem govora na zadnjih julijskih razpravah, 
ko je bila dana okvirna bilanca sredstev republike in informacija o tem, kakšen 
angažma bo potreben za osem ali devet večjih investicij. Menim, da nam bodo 
lahko koristne tudi te srednjeročne planske usmeritve. 

Zaradi večje realnosti v pripravi planskih dokumentov pa je po mnenju zbor- 
ničnega koordinacijskega odbora potrebno, da bi že v smernice vključili tudi 
temeljne razvojne kriterije oziroma da jih izpopolnimo - mi v Sloveniji jih že 
imamo - saj je treba po zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu merila 
za družbenoekonomsko presojo učinkovitosti naložb vključiti že v samoupravne 
sporazume in dogovore o temeljih družbenih planov. Ta merila, plansko-analit- 
ske bilance in ustrezna stopnja pripravljenosti investicijske dokumentacije pa 
so tiste prepotrebne osnove, ki lahko šele omogočijo optimalnost izbora tako 
na podjetniški ravni, kot glede tega, kaj je skupnega pomena in interesa v 
družbenopolitični skupnosti. 

Današnja razprava tako pisna kot ustna je po mojem mnenju že prekoračila 
namen samih smernic in zelo močno posega v aktivnosti vsebinskega usklajevanja. 
Vendar naj bi bilo to usklajevanje izpeljano v prvi vrsti v obstoječih samo- 
upravnih sistemih tako v analitsko-strokovnem, kot v programsko razvojnem delu. 
Tudi v samoupravnih sistemih naj pride do konfrontacije: ponudba-ponudnikov, 
poraba-porabnikov, denarja in materiala, potreb in možnosti, ne pa, da gredo 
nosilci planiranja neposredno v konfrontacijo z republiko ali s federacijo; 
saj upravo vendarle skušamo na račun izpopolnjenega sistema in ekonomske poli- 
tike, s hitrejšim razvojem samoupravnih odnosov pognati skozi okno", pa ne bomo 
potem trkali na njena vrata, da nas z različnimi specifičnostmi vključuje v 
svoje planske akte. Če pa hočemo, da bo takšen samoupravni način usklajevanja 
stekel, je treba zelo pohiteti v naslednjih aktivnostih v pripravi lastnih 
smernic razvoja ter zlasti elementov usklajevanja. Zaradi večje realnosti bilanc 
in popolne obveščenosti delavcev v tozdih pri sprejemanju svojih smernic in te- 
meljev plana bo prav gotovo treba pohiteti z informacijami o davkih, o prispev- 
kih v sisih materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti ter seveda računati 
tudi s tistim interesnim združevanjem dela in sredstev, za katere se je v orga- 
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nizacljah združenega dela določene obveznosti že sprejemalo, saj življenje gre 
svojo pot, planiranje je vsakodnevna aktivnost, ne pa samo kampanjska vsakih 
pet let. Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo. Tovariš Samar, ali je 
potrebno še kaj novega dodati? Glede na to, da se bomo prihodnjič še srečali 
z vsemi temi vprašanji, menim, da ni potrebno sedaj dajati odgovore in razči- 
ščevati še sporna vprašanja. Mnoga vprašanja bo treba še temeljito proučiti, 
nekatera bodo prav gotovo upoštevana ali v smernicah ali v sklepu, nekatera 
pa verjetno ne. 

Milivoj  Samar:  Tovarišice in tovariši! Menim, da je treba 
ugotoviti, da je tudi ta razprava v osnovi vendarle podprla temeljne usmerit- 
ve v smernicah. Hkrati pa je pojasnila tudi nekatere misli iz današnje uvodne 
besede in dosedanjih razprav. Večina le-teh presega namen teh smernic. Menim 
tudi, da so posamezne pripombe takšne, da jih bomo lahko upoštevali pri dopol- 
njevanju besedila smernic, in jih v tem smislu tudi izboljšali.  Seveda pa to 
ne pomeni, da je vse, kar je bilo danes povedanega, v smernicah tako tudi zapi- 
sano. Iz razprave tudi izhaja, da te smernice vendarle različno dojemamo. 

Ostaja pa ena ugotovitev vendar odprta, ki jo je treba razjasniti, to je, 
da zlasti tistega poglavja, ki govori o usmeritvah in elementih ekonomske po- 
litike, ne bo mogoče do obravnave lo. oktobra v takšni meri dodelati, kot si 
želijo vsi temeljni nosilci planiranja, glede na to, da gre za poglavje, ki je 
odvisno od sprememb zakonov, ki tvorijo mehanizme ekonomskega sistema in ki 
so sedaj šele v pripravi. Menim pa, da je potrebno vložiti vse napore v to, 
da bi bili do konca leta ti osnutki vendarle pripravljeni in v prvih mesecih 
prihodnjega leta v obravnavi ter do sredine leta sprejeti, tako da bi jih lah- 
ko postopoma upoštevali tudi v procesu usklajevanja in oblikovanja samih plan- 
skih aktov. 

Drugo, kar je prav tako treba poudariti, je, da bo treba izračune materi- 
alnih možnosti do priprave elementov za dogovor o temeljih plana republike v 
marsičem izdelati na novo, tudi glede na spremembe, ki so napovedane oziroma 
ki prihajajo. Gre za vprašanje ustreznega reprogramiranja dolgov oziroma prog- 
rama odplačevanja teh dolgov na eni strani, na drugi strani pa celovitega prog- 
rama finančne konsolidacije in uveljavitve novega obračunskega zakona, ki mora 
biti najprej sprejet, da ga lahko upoštevamo. In tudi ko bo sprejet, ne bo mo- 
goče takoj izračunati vseh učinkov, vendar razjasnjene morajo biti s tem zako- 
nom vsaj tiste osnovne opredelitve, ki so bile v fazi sprejemanja sporne oziro- 
ma so glede teh bila v procesu usklajevanja izražena različna mnenja. 

Zahvaljujem se delegatom za pripombe in mislim, da bomo v okviru medzbo- 
rovske komisije uspeli pripraviti takšne skupne smernice, da bodo v danih po- 
gojih ustrezno napotilo in usmeritev za aktivnosti pri temeljnih nosilcih pla- 
niranja. Hvala. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! Želi še kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in zbor obveščam, da so pismene 
prispevke k tej točki dnevnega reda dali delegati iz naslednjih občin: Murska 
Sobota, Lendava, Ljubljana  Moste-Polje, Slovenska Bistrica, Ljubljana šiška, 
Ljubljana-Center, Cerknica, Kamnik, Litija, Sežana in Laško. 

Predlagam zboru, da glede na razpravo in naše prejšnje opredelitve sprej- 
memo naslednji sklep: 

1. Sklepanje o predlogu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 198ć-199o se odloži. 

2. Zbor bo o predlogu smernic sklepal na seji zbora lo. oktobra 19B4. 

Želi o tem predlogu sklepa kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in dajem sklep na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

S tem smo konfiali to točko dnevnega reda. Prosim delegate, ki so namera- 
vali razpravljati o tistih točkah dnevnega reda, ki smo jih danes odložili s 
seje, to so osnutek zakona o vojnih invalidih, civilnih invalidih, poročilo 
zveznega dogovora o dohodku, če imate razprave pripravljene, da jih oddaste 
pismeno, ker jih bo v naslednji fazi predlagatelj že tudi upošteval. 

Odrejam odmor do 12. ure. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.15 uri in se je nadaljevala ob 
12.o5 uri.) 

Predsednik Martin Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! 
Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 24. K predlo- 
gu zakona ste danes prejeli stališča Sveta za družbenopolitični sistem pri 
predsedstvu Republiške konference SZDL. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Kristina Kobal, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje 
in upravo. 

Kristina Kobal: Tovarišice in tovariši delegati! Spremembe 
in dopolnitve zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja so bile v pre- 
teklih dveh letih, to je v času priprav in sprejemanja predloga za izdajo za- 
kona in zakonskega osnutka, predmet temeljitih razprav in intenzivnega sooča- 
nja različnih stališč. Rezultat teh razprav je doseženo soglasje glede vseh 
vprašanj, ki se nanašajo na obseg funkcije družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja, na način njegovega izvajanja in na nosilce. Dogovorjene rešitve so po 
mnenju Izvršnega sveta v celoti zajete v predlogu zakona. 

Spremembe in dopolnitve, ki so predlagane, bodo prispevale k nadaljnjemu 
utrjevanju položaja in vloge družbenega pravobranilca samoupravljanja v našem 
družbeno-političnem sistemu pa tudi odprle možnost za krepitev njegovega vpli- 
va v praksi, oblikovanja in varstva samoupravnih razmerij in družbene lastnine. 

Glede na dosedanjo obravnavo predloga zakona se želim dotakniti le vpraša- 
nja lo. člena. Po mnenju Izvršnega sveta predlagana rešitev, to je soglasje 
izvršnega sveta ustrezne družbenopolitične skupnosti k aktu družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja o notranji organizaciji ter o sistemizaciji del in 
nalog, ne posega v ustrezno opredelitev položaja družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja kot samostojnega organa družbene skupnosti, ker se nanaša le na 
delavce, ki jih ima družbeni pravobranilec samoupravljanja za opravljanje stro- 
kovnih, administrativnih, finančnih in tehničnih opravil,ne pa tudi za nosilce 
funkcij pri tem organu. 

Predlagana določba torej izvršnemu svetu v skladu z njegovo odgovornost- 
jo za stanje nalaga spremljanje kadrovskih in drugih pogojev za učinkovito 
izvajanje funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Izvršni svet svoje funkcije vsekakor ne more izvrševati, ne da bi upošte- 
val programske usmeritve za delo družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki 
so bile sprejete oziroma usklajene v skupščini družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacijah, in konkretnega obsega ter vsebine nalog iz 
programa usmeritve. Kolikor bi tu prišlo do nesoglasja med njimi in izvršnimi 
sveti, ima družbeni pravobranilec samoupravljanja že po splošnih sistemskih 
opredelitvah razmerja med skupščino družbenopolitične skupnosti in izvršnega 
sveta možnost, da se obrne na skupščino, ki bo na njegovo pobudo sprejela 
tudi ustrezne usmeritve za odločanje izvršnega sveta. 
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Zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da predlog zakona obravnavate in 
sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednik Martin Mlinar:  Želijo morda poročevalci delov- 
nih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki nimam. Spra- 
šujem, ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, potem 
zaključujem razpravo in'prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samouprav- 
ljanja. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na  4.  točko  dnevnega  reda,  to je na predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 24. 

V skladu s sklepom zbora ob obravnavi osnutka zakona je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil informacijo o izvrševanju zakona o pravni 
pomoči za obdobje po oktobru 1982. leta, ki je bila objavljena v Poročevalcu 
št. 24. K predlogu zakona ste prejeli stališča Sveta za družbenopolitični si- 
stem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Kri- 
stina Kobal. 

Kristina  Kobal:  Tovarišice in tovariši delegati! Številna 
vprašanja, ki so se ob pripravi in sprejemanju ter dopolnitvi zakona o javnem 
pravobranilstvu odpirala, so bila v široki družbenopolitični in delegatski 
razpravi razrešena tako, da je imel Izvršni svet pri končnem oblikovanju spre- 
memb in dopolnitev, katere vsebuje predlog zakona, vsaj glede bistvenih vpra- 
šanj dokaj jasne usmeritve. S spremembami in dopolnitvami zakona se položaj 
in vloga javnih pravobranilstev kot zakonitih zastopnikov družbenopolitičnih 
skupnosti ter nekaterih drugih subjektov glede njihovih premoženjskih pravic 
in koristi ter kot varuha sredstev družbene lastnine v določenih primerih 
pravnega prometa v našem  družbeno-političnem sistemu ne spreminja, ampak v 
bistvu le nekoliko natančneje opredeljuje. Hkrati pa se položaj nosilcev funk- 
cij in delavcev v delovnih skupnostih ter organov prilagaja ustavnim spremem- 
bam ter sistemskim opredelitvam glede državne uprave. 

Dolžna sem tudi obvestiti delegate, da je Družbenopolitični zbor predla- 
gal k lo. členu zakona amandma, in sicer tako, da se ta črta, da je Zbor občin 
zakon z amandmajem tudi sprejel in da tudi Izvršni svet soglaša s tem amandma- 
jem. Gre namreč za vprašanje zastopanja samoupravnih interesnih skupnosti, 
kjer smo pri predlogu zakona, kot smo tudi v obrazložitvi navedli, zavedajoč 
se, da gre za delni odstop od sistemskih opredelitev, bolj sledili praktičnim 
usmeritvam. Glede na to, da pa so mogoče tudi rešitve, ki so predlagane z 
amandmajem in z okrepljeno družbeno akcijo, gremo v to, da zagotovimo celovito 
pravno pomoč v vseh družbenopolitičnih skupnostih, zato Izvršni svet predlaga, 
da zakon sprejmete. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala lepa. Pričenjam razpravo. 
Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnevnega reda nimam. Želi kdo razprav- 
ljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo. 

Že v uvodni besedi je predstavnik Izvršnega sveta obvestil zbor, da je 
Družbenopolitični zbor obvestil tudi mene kot predsednika zbora, da je ta zbor 
sprejel predlog zakona z amandmajem k lo. členu, in sicer, da se ta člen črta. 
Kratko obrazložitev je dala že tovarišica Kobalova. Kolikor pa želite slišati 
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obrazložitev; ki mi jo je poslal predsednik Družbenopolitičnega zbora, jo lah- 
ko tudi preberem. Želite, da jo preberem? (Ni potrebno). 

Kot je tovarišica Kobalova povedala, je Zbor občin ta zakon že sprejel. 
Prosim poročevalca Odbora za družbenopolitični sistem tovariša Vilija Bregar- 
ja, da v zvezi s tem amandmajem pojasni stališče odbora. 

Vili  Bregar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Razprava v odboru' je od vsega začetka obravnave tega zakona potekala v 
duhu danes predlaganega amandmaja, o katerem je sedaj govoril tovariš predsed- 
nik. Stališče, ki je zapisano v poročilu odbora, je bilo sprejeto na podlagi 
predložene informacije o izvajanju zakona o pravni pomoči, toda z opozorilom, 
da gre le za začasno rešitev, ki naj bi veljala, dokler ne bi uredili ustrezne 
službe pravne pomoči. Glede na to, danes predlagani amandma ni v nasprotju s 
stališčem odbora, zato ga odbor podpira. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Želi morda poročevalec Zakonodaj- 
no-pravne komisije v zvezi s predloženim amandmajem besedo? (Ne.) Želi morda 
kdo od delegatov razpravljati o predloženem amandmaju? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej se moramo opredeliti do amandmaja, 
potem pa do zakona v celoti. 

Dajem predloženi amandma na glasovanje. 

Kdor je za predloženi amandma, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma k lo. členu sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnem pravobranilstvu v celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasujel (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  5.  točko  dnevnega  reda,  to je na osnutek 
zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 23. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalci delovnih 
teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki nimam. Želi 
kdo razpravljati? (Nihče.) če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ob pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva 
pripombe in predloge delovnih teles zbora. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, potem 
zaključujem razpravo in dajem sklep na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep k osnutku zakona sprejet z večino gla- 
sov. 
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Prehajamo na.6.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov davkov 
za leto 1985 z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Objavljena sta bila v 
Poročevalcu št. 24. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Štefan Slaviček, področje gospodar- 
stva, 3. okoliš, Ljubljana Moste-Polje. 

Štefan  Slaviček:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Naša skupina delegatov je na seji dne 2o. septembra 1984 obravna- 
vala predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1985 z osnutkom zakona in sprejela naslednje stališče: 

1. Soglašamo z izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 19 85. 

2. K osnutku zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov dav- 
kov za leto 19 85 nimamo pripomb. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj na zasedanju poda informacijo, 
kako daleč je sklepanje medrepubliškega dogovora o usklajevanju davčnega siste- 
ma, zlasti pa medrepubliškega dogovora o temeljih davčne politike. 

Prav tako naj Izvršni svet poroča tudi o tem, kdaj bo predvidoma predlo- 
žil v obravnavo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih ob- 
čanov. Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa. Pismenih prijav za 
razpravo k tej točki nimam. Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

L. Predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva pripombe in pred- 
loge delovnih teles Skupščine in zbora in razpravo na današnji seji. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na 
glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  7.  in  8.  točko  dnevnega  reda,  to 
je na osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1984 in osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi 
prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek zakona in osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Ker gre za 
povezano problematiko, predlagam, da oba akta obravnavamo skupaj. Se zbor s 
tem strinja?  (Se strinja.) 
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K aktom ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in pred- 
loga sklepov, ki sta pripravljena na podlagi dosedanjih razprav. 

Želi predstavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin besedo? (Ne želi.) 
Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) V tem trenutku je vstopil 
v dvorano vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin, zato še enkrat vpra- 
šujem, če želi predstavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Miran Potrč. 

Miran  Potrč:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati!  S predlaganim osnutkom zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu pro- 
računskih odhodkov federacije za leto 1984 se predvideva povečanje skupnega 
obsega teh izdatkov za 12,7 milijarde dinarjev, in to iz naslova izvirnih pri- 
hodkov federacije, ne da bi se povečali tudi prispevki socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin z namenom, da se celotni predvideni obseg nameni za ures- 
ničevanje programa modernizacije in izpolnjevanja tekočih nalog in obveznosti 
Jugoslovanske ljudske armade. 

V letu 1984 je namreč prišlo do težav pri financiranju funkcij in nalog 
Jugoslovanske ljudske armade, zlasti pa njenih programov razvoja in moderniza- 
cije zaradi naraščanja inflacije tako doma kot tudi v zvezi z drsenjem tečaja 
tujih valut. 0 nujnosti delne valorizacije sredstev, določeni v proračunu fede- 
racije za financiranje Jugoslovanske ljudske armade, je julija 1984 razpravljala 
tudi Komisija Predsedstva SFRJ za poveljevanje oboroženim silam in valorizaci- 
jo podprla. 

Tako tudi v že sicer zoženem programu razvoja JLA za tekoče srednjeročno 
obdobje predvidena sredstva v letošnjem proračunu federacije za te namene ne 
zadoščajo. Pri tem je ugotovljeno, da se polletna realizacija prihodkov zvez- 
nega proračuna giblje relativno ugodno in znaša približno 51 % glede na pred- 
videvanja za vse leto s tem, da je dinamika posameznih vrst odhodkov različna. 
Bistveno pri tem pa je, da so v prvem polletju ob takšnih nominalnih gibanjih 
prihodkov tudi odhodki nekoliko večji za skupni obseg okoli 4 milijarde din 
oziroma za 2 % nad planiranim povprečjem za celo leto, pri čemer pa so odhodki 
za JLA za 2 % manjši, kot bi bila normalna polovica glede na 6-mesečna izpla- 
čila. 

Mislim, da je glede na utemeljitve, ki jih daje Zvezni izvršni svet za 
ta rebalans proračuna, potrebno opozoriti na nekaj stvari. 

Vsi vemo, da je bilo v družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985 
med republikami in pokrajinama dogovorjeno, da se za Jugoslovansko ljudsko 
armado izloča 5,8 % planiranega narodnega dohodka v tekočem letu. Upoštevaje 
predvidene omejitve pri gibanju splošne porabe na ravni federacije je bilo v 
letošnji resoluciji predvideno, da naj se sredstva za JLA ne bi zagotavljala 
po dogovorjeni stopnji v srednjeročnem planu, to se pravi po stopnji 5,8 %, 
temveč naj bi se zagotavljala po stopnji 5,2 % od pričakovanega oziroma oce- 
njenega narodnega dohodka. 

Na ta način je bil predviden znesek za JLA v letošnjem proračunu. Nomi- 
nalna rast družbenega proizvoda in narodnega dohodka je bila v prvi polovici 
letošnjega leta bistveno večja, kot so bila ta predvidevanja ob pripravi reso- 
lucije in proračuna federacije, in to predvsem zaradi inflacijskih gibanj, 
deloma pa tudi zaradi povečanja proizvodnje. V Zveznem izvršnem svetu je bilo 
ocenjeno, da bi v celem letu lahko znašal narodni dohodek 5.48o milijard dinar- 
jev. 

Če bi na podlagi tako ocenjenega narodnega dohodka želeli uresničiti reso- 
lucijske usmeritve in predvidevanja v proračunu in za Jugoslovansko ljudsko 
armado namenili 5,2 % od planiranega narodnega dohodka, bi morali po nominal- 
nem izračunu planirana sredstva za Jugoslovansko ljudsko armado povečati za 
53,36 milijarde dinarjev. 

Če pa bi ostal, kot to v obrazložitvi navaja Zvezni izvršni svet, samo 
doslej predvideni znesek, to je 231 milijard 606 milijonov dinarjev, potem pa 
glede na predvideni narodni dohodek Jugoslovanska ljudska armada ne bi v letoš- 
njem letu bila udeležena s 5,3 %, temveč le s 4,23 % narodnega dohodka. 
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V Zveznem izvršnem svetu oziroma njegovem Sekretariatu za ljudsko obrambo 
je bilo ocenjeno, da zaradi povečanih stroškov, povezanih z rastjo inflacije, 
obstaja potreba, da se Jugoslovanski ljudski armadi zagotovi dodatno najmanj 
21,5 milijarde dinarjev. Ko je Zvezni izvršni svet to tehtal, je upošteval tu- 
di bilančne možnosti proračuna federacije. Zato je ugotovil, da optimalen mož- 
ni znesek povečanja ni 21,5 milijarde din,temveč 12,7 milijarde dinarjev. 

Navedeni znesek naj bi bil po dosedanjih predvidevanjih zagotovljen iz 
dveh virov, in sicer 5,8 milijarde iz pričakovanih povečanih izvirnih prihod- 
kov federacije predvsem na račun prometnega davka, 6,9 milijarde dinarjev pa 
s preusmeritvijo dela sredstev carin in drugih uvoznih davščin, ki se odstopa- 
jo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, kar bi pomeni- 
lo, da bi se odstotek izločanja za Interesno skupnost Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino od dosedanjih 59,7 zmanjšal na 56,3. Pri tem Zvezni izvršni 
svet zagotavlja, da sredstva na računu SDK pri Interesni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino obstajajo, da obstaja tudi del neporabljenih sredstev in obenem 
trdi, da bodo bodoči prilivi na račun carin in drugih uvoznih davščin tudi ob 
znižanem odstotku lahko zagotovili potrebna izplačila stimulacij v obsegu, kakor 
so v letošnji ekonomski politiki dogovorjene. 

Poleg podatkov, ki jih je dal Zvezni izvršni svet s stanjem v juliju mese- 
cu in iz katerih se vidi, da je na računu ISJEOT pri SDK neporabljenih 9 mili- 
jard 488 milijonov dinarjev, smo prosili tudi za novejše podatke. Danes smo od 
namestnika zveznega sekretarja za finance dobili podatek, da naj bi bil 15.9. 
1984 na računu ISJEOT pri SDK-ju saldo 11 milijard loo milijonov dinarjev s 
tem, da naj bi bile po trditvah do 15.9.1984 izplačane vse stimulacije, in si- 
cer vse v gotovini, ne pa z izdajanjem menic, tako kot je bila to praksa v 
preteklem letu. 

Pred nami, tovarišicein tovariši, je odločitev, da sprejmemo in ocenimo 
predloženi predlog, katerega izhodišče je, da glede na potrebe Jugoslovanske 
ljudske armade, ki izhajajo iz ugotovitev ustrezne komisije pri Predsedstvu 
SFRJ, zaradi hitrejšega naraščanja inflacije od predvidene, obstaja nujnost 
določenih dodatnih sredstev v znesku 12,7 milijard din s tem, da se za ta zne- 
sek skupni obseg proračuna poveča deloma na račun zmanjšanega odstotka izdva- 
janja od carin in drugih uvoznih davščin Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, deloma pa na račun povečanih izvirnih prihodkov, 
ne da bi se povečala kotizacija. 

Ko smo v delegaciji, skupaj z republiškim Izvršnim svetom ugotavljali 
utemeljenost ali ne takšnega povečanja, smo izhajali iz naslednjega: 

1. da so točne ugotovitve o tem, da je dejanska predvidena rast narodnega 
dohodka glede na inflacijo gotovo večja od te, ki je bila planirana; 

2. da moramo sprejeti, ker sami seveda osebno glede na razpoložljive podat- 
ke tega preverjati ne moremo, ugotovitev ustrezne komisije in Predsedstva SFRJ, 
da dejansko obstoje realne potrebe po določenih dodatnih sredstvih za Jugoslo- 
vansko ljudsko armado, pri čemer smo obveščeni, da znesek 12,7 milijarde ni bil 
ugotovljen brez potrebnih najresnejših medsebojnih razprav tako o potrebah kot 
tudi o realnih možnostih; 

3. ugotovili smo zato, da bi najbrž težko nasprotovali takšni ugotovljeni 
potrebi; 

4. ocenjevali smo tudi, ali obstojajo realne možnosti, da se iz predvide- 
nih virov zagotovi dodatno povečanje obsega proračuna federacije in ali bi v 
tem primeru obstajali problemi v zvezi z  izplačevanjem stimulacij. 

Glede na to menimo, da obstaja realna potreba, da v okviru razprave o 
spremenjenem in rebalansiranem proračunu postavimo Zveznemu izvršnemu svetu 
vprašanja in tudi zahteve o tem, da se nedvoumno in jasno uskladijo medsebojni 
podatki med Interesno skupnostjo Jugoslavije, SDK-jem. Zveznim sekretariatom 
za finance o tem, kakšno je dejansko stanje na računu ISJEOT-a iz razloga, ker 
so okoli tega določene različne ocene. Hkrati je treba realno oceniti, ali bi 
v takem primeru, seveda ne da se stimulacije povečujejo, ampak obstajajo na do- 
govorjeni ravni, bilo ob predvidenem izvozu in planiranem uvozu, iz katerega 
se potem na podlagi carin in drugih davščin ta sredstva zbirajo, res mogoče z 
vso gotovostjo pričakovati, da ne bodo nastopili problemi pri izplačevanju sti- 
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mulacij/ ker vemo, da je to eden od pomembnih elementov ustreznega dohodkovne- 
ga motiviranja organizacij združenega dela za izvoz. 

In kot zadnje, v ustreznem odboru Zbora republik in pokrajin je potrebno 
opraviti tudi realno preverjanje, ali obstajajo vse podlage za takšen predvi- 
den povečan obseg izvirnih prihodkov zveznega proračuna, da ne bi zaradi teh 
sprememb in višjega obsega sredstev potem obstajala tudi morebitna nevarnost, 
da pride do problemov pri financiranju, pri čemer je na koncu treba povedati 
in seveda iz tega izhodišča izhajamo, da je v vsakem primeru jasna usmeritev 
in tudi jasen dogovor, da deficitarnega financiranja ne more biti. Kolikor bi 
nastopili določeni problejni v zvezi z  manjšim dotokom sredstev, to nikakor 
ne more in ne sme pomeniti pravice Zveznega izvršnega sveta, da troši iznad 
predvidenega dotoka, razen v kakšnih časovnih manjših neskladjih v skupnem 
obsegu, do konca leta pa gotovo ne. V takem primeru bi bilo treba temu primer- 
no ustrezno zmanjšati tudi predvidene odhodke. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Hvala lepal Slišali smo obrazloži- 
tev tovariša Potrča glede vsebine in razlogov za osnutek zakona in osnutek od- 
loka. Kot je tovariš Miran Potrč povedal, so bile do 15.9. vse izvozne stimula- 
cije izplačane. 

Nekatere stvari, ki jih je tovariš Potrč tu omenil, ste lahko videli v 2. 
točki predloženega sklepa kot osnovo za usklajevanje naše delegacije. 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnevnega re- 
da nimam. Želi kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Ladislav Rutar, 
področje gospodarstva, 4. okoliš, Ljubljana šiška. 

Ladislav Rutar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Člani naše.skupine delegatov smo v zvezi z obravnavo osnutka zakona 
o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1984 izoblikovali naslednje stališče. 

Vse kaže, da so neučinkoviti vsakoletni pozivi z vseh govorniških mest, 
naj bo obseg proračunskih odhodkov in prihodkov federacije za tekoče leto z 
resolucijo usklajen in sprejet tako, da naj ne bi, razen v izjemnih primerih, 
pred iztekom tekočega leta delegati na skupščinske klopi prejemali predlogov 
za rebalans proračuna federacije. Ne kaže se spuščati v tokratne potrebe in 
vzroke rebalansa. Mnenja smo, da kljub nekaterim uspehom in manjšim težavam, 
ki jih imajo republike in avtonomni pokrajini pri odvajanju sredstev za potrebe 
federacije, ostaja še vedno neuresničljiva želja določenega dela administraci- 
je, da se nadaljuje z anticipirano porabo sredstev ob najbolj optimističnih 
izhodiščih gospodarskih gibanj v SFRJ. Kako naj si drugače razlagamo, da glede 
na sprejeto bilanco prihodkov in odhodkov federacije ugotavljamo nepokritost 
proračuna za 4 milijarde 231 milijonov dinarjev v prvem polletju, da so prihod- 
ki od carin in uvoznih đavkov zaradi nižjega uvoza od planiranega za 8,47 od- 
stotka manjši in da je del prihodkov federacije na račun temeljnega prometnega 
davka zaradi visoke inflacije in s tem cen večji le za 1,61 odstotka. To pa ne 
pokriva ob še ostalih prihodkih nastalega polletnega debalansa. Pri vsem tem 
pa naj bi proračun še povečali za nadaljnje 12,7 milijarde. Nekateri ugodni 
tokovi gospodarske sfere ne upravičujejo napovedanega optimizma priliva sred- 
stev v proračun federacije, saj to temelji predvsem na napovedanem večjem pri- 
livu iz naslova temeljnega prometnega davka. 

Paradoksalna je trditev, da se bodo prihodki iz prometnega davka povečali 
in hkrati trditi, da se realni osebni dohodeki zmanjšujejo hitreje, kot je bilo 
z resolucijo predvideno, da se kupna moč prebivalstva zmanjšuje na nivo zgolj 
nujno potrebnega in da astronomske obresti za potrošniške kredite odvračajo od 
marsikaterega nakupa. Vsi smo se zavedali, da bo ob sprostitvi cen z vajeti ob 
tržnem oblikovanju 55 % vseh cen poraba močna padla in da so zgolj mrzlični 
nakupi ob metaforičnem zatišju pred viharjem podivjanih cen vzrok za večji pri- 
liv iz naslova temeljnega prometnega davka v prvem polletju. Kako je mogoče 
napovedati večje prihodke iz prometnega davka in hkrati napovedati močan padec 
kupne moči prebivalstva? 

Seveda je poleg temeljnega prometnega davka v rokah zvezne administraci- 
je v ognju še eno žezlo, in sicer prihodki od carin in uvoznih davščin. Reši- 
tev, da se zmanjša delež sredstev Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
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odnose s tujino, je neodgovorna. Res je, da je trenutno na tem računu več de- 
narja, kot je potrebno za spodbujanje izvoza, vendar pa izplačevanje še vedno 
ni ažurno in marsikateri organizaciji združenega dela povzroča likvidnostne 
težave. Postavlja se vprašanje, ali ne bosta besedi razbremenjevanje gospodar- 
stva postali krilatici, na kateri bomo reagirali zgolj z zgibom ramen, kot se 
danes dogaja ob besedi inflacija. 

Mnenja smo, da bi se lahko denar, ki naj bi se sedaj pretočil v zvezni 
proračun, koristneje, predvsem pa učinkoviteje uporabil za še večjo selektiv- 
no stimuliranje izvoza predvsem izdelkov, ki so oplemeniteni z našim delom in 
znanjem, ki pa imajo sicer na zahtevnem konvertibilnem tržišču težave s konku- 
renčnostjo, a pomenijo dobro investicijo ob afirmaciji. 

Če se zedinimo, da se Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino ne zmanjša delež sredstev, namenjenih za spodbujanje izvoza, potem 
je mogoče proračunski debalans pokriti z večanjem stopenj od carin in uvoz- 
nih davščin ali pa s povečanjem temeljnega prometnega davka. Prvo predstavlja 
dvorezni meč. Ob že sedanjih ugodnostih, ki jih uživajo nekateri uvozniki, se 
bo ostalim ozd, ki so uvozniki repromateriala za izdelke, namenjene predvsem 
izvozu oziroma uvoznikom opreme za posodobitev ali prestrukturiranje proizvod- 
nje izdelkov, namenjenih za zahod, vse težje vključevati v sprejete stabiliza- 
cijske načrte, saj se bodo morali zaradi previsokih davščin odpovedati uvozu 
opreme ali vsaj delu investicij. Tega pa si nihče izmed nas ne želi, saj je 
to klasičen primer žaganja veje, na kateri sedimo. Povečanje prometnega davka 
pa prav gotovo pomeni še višjo inflacijo, ki pa je že danes zastrašujoče viso- 
ka in vsi s strahom pričakujemo stopnjo ob koncu leta. 

Delegati 4. okoliša Ljubljana Šiška se ne strinjamo s predlaganim rebalan- 
som proračuna, vsaj ne na temelju izhodišč, ki naj ga opravičujejo, saj meni- 
mo, da to pomeni debalans med prihodki in odhodki federacije ob koncu leta. 
V teh časih ima vsaka organizacija združenega dela prav gotovo zelo tehtne 
vzroke, da bi se podala v investicijo, a se ji mora odpovedati, saj je pravilo 
dobrega gospodarja prej preventiva kot pa gašenje. 

Tudi drugje se bodo morali sprijazniti s tem, da ne morejo porabiti dinar- 
ja, če imajo v žepu samo pol tega. Seveda pa tehtnejšim razlogom, kot so nave- 
deni v osnutku zakona, kam je teh 12,7 milijarde namenjenih, ne moremo oporeka- 
ti, saj je varnost naše ureditve oziroma SFRJ na prvem mestu. 

Vedeti pa moramo, da se za dolgimi, s frazami obogatenimi stavki, kot že 
večkrat skriva marsikaj drugega in ne tisto, kar obljubljamo. To slednje le v 
premislek. 

Predsednik Martin Mlinar: Želi še kdo razpravljati? (Da. ) 
Besedo ima tovariš Branko Babic, področje gospodarstva, 41. okoliš, Maribor- 
Tezno. 

Branko  Babic:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša skupina je obravnavala osnutek zakona o spremembah zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 skupaj z osnut- 
kom odloka o spremembah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoz- 
nih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino. 

Skupina se strinja, da je zaradi problemov financiranja nalog v JLA v 
letu 1984 potrebno zagotoviti ustrezna sredstva, vendar predlaga, da naj se 
uporabi ustrezna prerazporeditev sredstev v okviru sprejetega proračuna fede- 
racije za leto 1984. Skupina ugotavlja, da je osnutek odloka o spremembah odlo- 
ka o določitvi prihodkov  od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 
1984 Odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, 
v povezavi s skupnim obsegom proračunskih odhodkov federacije za leto 1984. 
Ker se s predlagano spremembo Interesni skupnosti Jugoslavije odstopijo prihod- 
ki od carin po 56,3o odstotni stopnji namesto 59,7o zaradi večjega priliva 
sredstev od obsega njenih obveznosti, je bila skupina mnenja, da je treba po- 
iskati vzroke za te presežke. Na vsak način je potrebno izdelati pregled dina- 
mike izplačevanja izvoznih stimulacij za tekoče leto, saj skupina ugotavlja, da 
se izvozne stimulacije združenemu delu tekoče ne izplačujejo, kar povzroča ve- 
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like motnje v poslovanju. Z zmanjševanjem stopenj želimo preusmerjati presežke 
v skupen obseg proračunskih odhodkov federacije, namesto da bi izvozne stimu- 
lacije tekoče izplačevali in ugotavljali vzroke, zakaj je do teh presežkov 
prišlo. 

Skupina se pri tako celoviti obravnavi obeh predlogov in ugotovitvah ni 
strinjala s spremembami, ki so predlagane in poudarja, da je potrebno s pre- 
razporeditvijo proračunskih sredstev pokriti obveznosti do JLA in se s tem 
vključiti v prizadevanja, ki smo jih opredelili s sklepi in priporočili pri 
izvajanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

Tovariš Potrč je sicer danes navedel nekatere nove razloge glede izplače- 
vanja izvoznih stimulacij, vendar je sedaj težko ocenjevati, če držijo. Dejstvo 
pa je, da se gospodarstvo srečuje z velikimi težavami pri izvoznih stimulaci- 
jah, ker zelo kasnijo. 

Drugi razlog pa še vedno terja stabilizacijsko obnašanje na vseh ravneh. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Ferdo Papič, predstavnik Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino. 

Ferdo Papič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odbor za pospeševanje izvoza Samoupravne interesne skupnosti me je 
zadolžil, da vas seznanim z njegovim sklepom, da ne soglaša s spremembo odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino za spod- 
bujanje izvoza. V obrazložitvi predloga je izpostavljeno, da je njegovo pripra- 
vo spodbudilo visoko stanje na računu za spodbujanje izvoza, ki je znašalo 
23.8.1984. leta 9,5 milijarde din, kar lahko pomeni, da sredi septembra znaša 
to že skoraj 11,5 milijarde dinarjev. Dejstvo je, da je bilo stanje na računu 
res tako visoko, hkrati pa je tudi res, da je bilo hkrati v narodnih bankah 
republik in pokrajin v obdelavi za 9,5 milijarde dinarjev nalogov za izplačilo 
stimulacij. Torej sredstev ni preveč, res pa je, da neporabljena sredstva za- 
ostajajo na računu. 

Podobno situacijo smo imeli pred polletnim obračunom, ko je bilo stanje 
na računu 14 milijard dinarjev in je samo v mesecu dni ob pospešenih obračunih 
pred periodičnim obračunom padlo na 2 milijardi dinarjev. Za sredstva, ki se 
bodo torej odbila iz polletnega obsega sredstev za redno izplačilo stimulacij, 
so torej dejansko že vloženi zahtevki za izplačilo združenemu delu, ki je do 
teh sredstev upravičeno na podlagi pridobljenega konvertibilnega deviznega pri- 
liva. Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino je opozorila 
z dopisom Zvezni izvršni svet, da je namreč prav tako ocenila, da je stanje na 
računu rezultat specifičnega načina porabe sredstev stimulacij. V prvih mesecih 
leta se izplačujejo stimulacije za preteklo leto po tečaju, predpisanem za pre- 
teklo leto. Ni še obračunov od turističnih prilivov in organizacije združenega 
dela pospešeno vlagajo zahtevke pred periodičnimi obračuni. Le v planiranem - 
torej nezmanjšanem obsegu - bo lahko realizirana dogovorjena politika stimuli- 
ranja. 

Odbor za pospeševanje izvoza opozarja na posledice, ki jih je lani občuti- 
lo naše izvozno gospodarstvo pri poslovanju z menicami, ko jih je prejemalo in 
vnovčevalo z zamikom več kot treh mesecev, na stroške, ki niso bili izraženi le 
v visoki obrestni meri ter na kredite, ki jih je gospodarstvo najemalo, da bi 
nadomestilo izpad stimulacij, prav tako pa tudi na nezmožnosti nabave reproduk- 
cijskega materiala, izvršitve plačil in pravočasne poravnave obveznosti. Odbor 
je bil zato mnenja, da če se bo res pojavilo več sredstev, jih je potrebno usme- 
riti v izvozno gospodarstvo. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Rudi Šepič,  republiški sekretar za finance in član Izvrš- 
nega sveta. 

Rudi  Šepič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da bo koristno za današnjo razpravo in za boljše razumevanje problema- 



- 34 - 

tike, da vas seznanim z najnovejšimi podatki glede izplačila izvoznih stimu- 
lacij s strani Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 
slovenskim organizacijam združenega dela - izvoznikom. Imam podatke, ki smo 
jih dobili 24.9. od Narodne banke Slovenije in ki vključujejo izplačilo oziro- 
ma predloženi"zahtevke do vključno 14.9. tega leta. Zahtevki, ki so bili pred- 
loženi Narodni banki Slovenije,   znašajo 13 milijard 939 milijonov. Izplača- 
no je bilo 12 milijard 539 milijonov, neizplačano 1 milijardo 4oo milijonov. 
Od tega je v obdelavi v Narodni banki Jugoslavije 828 milijonov, kar je pač 
normalno, ker banka ne more'isti dan obdelati vseh nalogov, predloženo v izpla- 
čilo SDK Jugoslavije pa je za 571 milijonov.  Ti dve postavki znašata 1 mili- 
jardo 4oo milijonov, kar je trenutno ali v obdelavi pri Narodni banki ali pa 
predloženo v izplačilo SDK Jugoslavije. 

Narodna banka Slovenije ugotavlja, da SDK Jugoslavije naloge sproti izpla- 
čuje na žiro račune organizacij - izvoznikov. 14.9. so bili izplačani vsi na- 
logi, ki so bili posredovani do 3.9. To pomeni, da v letošnjem letu lahko z 
zadovoljstvom ugotovimo, da se izvozne stimulacije izplačujejo sproti prek ži- 
ro računa. 

Druga stvar zadeva presežke  na računu Interesne skupnosti Jugoslavije. 
Ko smo se v Izvršnem svetu do tega opredeljevali, smo poznali te številke. Ve- 
deli smo tudi za to, da je bilo dejansko 23.8., kot je bilo v razpravi nekaj- 
krat ponovljeno 9 milijard in pol na računu. Slišali ste tudi podatek, ki ga 
je navedel tovariš Potrč, da je bilo 15.9. že 11 milijard loo milijonov kar 
pomeni, da se je v 22 dnevih saldo zvišal za nekaj prek milijarde in pol. 

Ugotavljali smo, da je mogoče podpreti stališče Zveznega izvršnega sve- 
ta, da se ta odstotek spremeni, kajti bilo bi verjetno nesmiselno, da držimo 
visoke salde na računih Interesne skupnosti Jugoslavije - govorim o saldu 11 
milijard - hkrati pa gremo v morebitna nova zajemanja v združenem delu, kajti 
v Izvršnem svetu smo nedvomno ocenili, da je nujno podpreti predlog, da se 
rebalansira zvezni proračun glede na nujne potrebe modernizacije Jugoslovanske 
ljudske armade. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala. Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Miran Potrč, 

Miran  Potrč:  Naj mi bo dovoljeno povzeti samo nekaj ugotovi- 
tev iz te razprave - če jih bom prav povzel - ker mislim, da so za vaše opre- 
deljevanje pomembne. 

1. če prav razumem, vsi razpravljale! soglašajo s tem, da je z njihove 
strani potrebno sprejeti utemeljitev, da se poveča  del sredstev zveznega 
proračuna za Jugoslovansko ljudsko armado. 

2. Mislim, da je v pripravljenem predlogu sklepov zajeto, kar sem skušal 
povedati tudi v uvodni obrazložitvi, in sicer da Izvršni svet in delegacija 
Upravičeno opozarjata, da se vprašanja tako možnega realnega ali nerealnega 
predvidenega povečanja izvirnih prihodkov kot tudi vprašanje resnega zagotovi- 
la o realnosti pričakovanih izplačil za sedaj dogovorjeno višino izvoznih 
stimulacij v Odboru za finance Zbora republik in pokrajin in tudi v Odboru 
za ekonomske odnose s tujino resno preverja. To vprašanje smo že načeli na 
prejšnjih sejah odborov in pričakujemo v naslednjih dneh odgovor. 

Mislim tudi, da so razumljiva in tudi ustrezna vaša opozorila. Te stvari 
je treba pretehtati, da ne bi imeli samo enostransko potrebo, ne da bi videli 
ha   drugi strani realnosti. Zato mislim, da med razpravami, uvodno besedo in 
predlogom sklepov najbrž ni razlik. Razlike so v nekaterih idejah, kaj storiti 
ob tem, da naj bi se sredstva za JLA povečala. 

Eden od predlogov je notranji rebalans v zveznem proračunu. Rad bi pove- 
dal, da je notranji rebalans zveznega proračuna možen ne samo prek razprave 
v zboru republik in pokrajin, ampak tudi prek razprave v Zveznem zboru, ki do- 
loča notranjo strukturo s tem, da je seveda vprašanje drugih porabnikov, ki 
so bili udeleženi z različno stopnjo povečanja v letošnjem proračunu, glede 
1a rast inflacije izjemno težko. Ne trdim, da je to nemogoče, vendar je treba 
objektivno povedati, da to načenja razpravo, ki v nekaj dneh v Skupščini SFR 
Jugoslavije ne more biti končana. 
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Če sprejemamo utemeljitev, da vprašanje sredstev za Jugoslovansko ljudsko 
armado ni samo vprašanje povečanja skupnega obsega, ampak tudi možnosti takojš- 
njega večjega financiranja, potem je seveda to treba upoštevati. Rad bi vas 
prepričal in upam, da mi verjamete, da rebalans ni stvar, ki naj bi ga Zbor 
republik in pokrajin končal 4. oktobra, tako kot je predvideno. To je razpra- 
va, ki jo bomo lahko načeli, vsekakor pa bo dolgotrajna. 

Druga ideja je, da bi iz kakšnih drugih virov zbrali sredstva. Tovariš 
Šepič je povedal, da je i drugi vir kotizacija ali pa določene dodatne obreme- 
nitve. Najbrž nismo ne za eno in ne za drugo, ker je tudi kotizacija, če sred- 
stev v republiškem proračunu ni, dodatna obremenitev, ker je pač  potrebno 
zbrati sredstva. Zato prosim, da skušate te druge ideje ob vaši odločitvi real- 
no oceniti. 

Naslednja stvar, ki je bila podana, je ideja, da bi naj obseg sredstev, ki 
so namenjena za stimulacije, ostal nespremenjen zato, da bi se stimulacije dru- 
gače namenjale. V nobenem primeru ni mogoče že vnaprej reči, da pobuda za spre- 
membo določenih stimulacij, predvsem pa kriterijev, ni lahko upravičena. Nobe- 
ne razprave ni bilo o tem, seveda pa je za vsako leto sistem stimulacij le do- 
govorjen. Na podlagi stališč naše republike smo celo poizkušali uveljavljati 
mehanizem, da se stimulacije dogovarjajo na podlagi samoupravnega sporazume- 
vanja združenega dela. Težko je ob dogovorjenih kriterjih pričakovati, da bi 
bilo mogoče v krajšem času stimulacije v Jugoslaviji spremeniti spričo tega, 
da glede višine, pa tudi glede tega, kako so stimulacije selektivne in glede 
na vrsto proizvodov ali pa regijo, kamor se blago izvaža obstajajo v Jugosla- 
viji precejšnje razlike in da načenjanje te razprave tudi ne bi bila stvar, 
ki bi jo bilo mogoče končati v krajšem času. 

In še dve ugotovitvi. Seveda je mogoče razpravljati o tem, ali gre ali 
ne za izjemno povečanje. Najbrže gre za izjemno povečanje in je vprašanje, 
ali je v tem smislu mogoče reči, da ne držimo besed,ne mi kot delegati, ampak 
tudi Zvezni izvršni svet ne, ker kljub bistveno drugačnim nominalnim gibanjem 
v letošnjem letu do druge zahteve ni prišlo. 

In drugo, rad bi še enkrat potrdil, da razlike med polletnim gibanjem 
prihodkov in razhodkov gredo na račun proračunske rezerve, ki jo je mogoče 
tudi po zakonu uporabljati za časovne premike kot eno in drugo, da pa na kon- 
cu leta razlik med prihodki in razhodki ne more biti in da potrebe ne morejo 
biti deficitarno financirane. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala! Želi še kdo razpravljati? 
(Ne.) Očitno je, da je pravzaprav ta razprava pokazala, da je treba pogledati, 
ali vsebina sklepa glede teh dveh točk, o katerih razpravljamo, ustreza inten- 
cijam, ki so tu povedane. Osnovna misel je bila v tem, če razumem prav, ali 
je treba zagotoviti, da realiziramo program glede na inflacijo in da gospodar- 
stvo zaradi tega ne sme biti prikrajšano pri tekočem izplačevanju za letos do- 
govorjenih izvoznih stimulacij. Zaradi tega moram reči, da imamo v programu 
gospodarske stabilizacije in v pismu o namenih, ki smo ga poslali Mednarodne- 
mu monetarnemu skladu, v bistvu dogovor, da na eni strani usklajujemo tečaj 
dinarja, na drugi strani pa zmanjšujemo stimulacije. 0 tem smo se mi že izrekli. 

Zboru predlagam, da pogledamo, ali vsebina predvsem 2. točke sklepa ustre- 
za tej osnovni intenciji in vsebini razprave. Mislim,da  bi bilo treba 2. točko 
sklepa dopolniti s tisto mislijo, ki jo je navedel tudi tovariš Miran Potrč, 
da se ob tem usklajevanju ne govori samo o nujnosti tekočega izplačevanja izvoz- 
nih spodbud, ampak od Zveznega izvršnega sveta zahteva izjavo, da s to prerazde- 
litvijo ne bo otežkočeno tekoče izplačevanje izvoznih stimulacij v letos dogo- 
vorjenem obsegu izvoznega stimuliranja. 

Presežke, ki se tu pojavljajo, je nemogoče preusmeriti nazaj v izvozno 
gospodarstvo, ker bi se na ta način povečal skupni obseg izvoznih stimulacij. 
To pa je v nasprotju s tistim, kar je pravzaprav naša obveznost v konceptu 
gospodarske politike za letošnje leto. 

Vendarle bi predlagal, da bi se sestala manjša skupina delegatov, tovariš 
Potrč, predstavnik Izvršnega sveta in predstavnik SISEOT-a, da bi 2. točko skle- 
pa nekoliko bolj precizirali kot pomoč naši delegaciji v Zboru republik in pokra- 
jin. Zvezni izvršni svet pa mora dati izjavo, da se v računu ni zmotil ter pove- 
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dati, da se bodo izvozne stimulacije izplačevale tekoče, kot se to zahteva, 
in sicer v obsegu, dogovorjenem za leto 1984. 

Zato predlagam, da bi v to skupino uvrstili naslednje delegate: tovariša 
Bernarda Krivca, predsednika našega Odbora za finance in delegata 3o. okoliša 
iz Celja, tovariša Ladislava Rutarja, iz 4. okoliša, Ljubljana šiška, ki je 
o teh stvareh tudi razpravljal in se je očitno bolj poglobil v ta gradiva ter 
tovariša Mira Jelenkoviča, delegata 42. okoliša Maribor Tezno. Pri delu naj 
sodeluje tudi predstavnik delegacije, predstavnik Izvršnega sveta in SISEOT-a, 
da pridemo do kolikor toliko konsistentne rešitve. 

Se zbor strinja s predlagano skupino? (Da.) Prekinjam to točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na  9.  točko  dnevnega  reda,  to je na osnu- 
tek zakona o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v 
carinskih conah. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. K osnutku zakona ste prejeli pri- 
pombo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predlog sklepa, ki je bil pri- 
pravljen na podlagi razprav. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sve- 
ta? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnevnega re- 
da nimam. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa k osnutku zakona. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (13o delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep k osnutku zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na  lo.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in 
njihovem uresničevanju v SFR Jugoslaviji. 

Predlog družbenega dogovora sta Skupščini SR Slovenije predložila Svet 
Zveze sindikatov Jugoslavije in Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno 
Varstvo. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 23.  V Poročevalcu št. 25 pa je 
bil objavljen pregled nalog, ki izhajajo iz uresničevanja predloga družbenega 
dogovora, ki ga je predložil Republiški komite za delo. 

K predlogu družbenega dogovora ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, mnenje Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, predlog 
odloka o sprejemu predloga družbenega dogovora in predlog sklepa, ki je bil 
Pripravljen na podlagi razprav. 

Predlagam, da se v skladu s 343. členom poslovnika spremeni III. točka v 
Predlogu odloka tako, da se glasi: "Skupščina SR Slovenije pooblašča svojega 
Predstavnika, da v končnem besedilu družbenega dogovora uveljavlja predloge 
Sprememb in dopolnitev k posameznim členom, dane v razpravi ob predlogu družbe- 
nega dogovora v Skupščini SR Slovenije in da lahko sprejme predloge sprememb in 
dopolnitev, ki bi jih morebiti dali drugi udeleženci družbenega dogovora, koli- 
kor gre za spremembe in dopolnitve, ki bistveno ne spreminjajo vsebino družbe- 
nega dogovora." 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo, 
besedo ima tovarišica Dora Rihar, področje gospodarstva, 12. okoliš, Kranj. 

Dora  Rihar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
^aša skupina delegatov ima naslednje pripombe k predlogu družbenega dogovora o 
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temeljih skupne politike na področju zaposlovanja. 

Primerjava predloga družbenega dogovora 2 osnutkom kaže, da so v predlogu 
že vsebovane nekatere pripombe, ki so bile dane k osnutku, vendar imamo tudi 
k predlogu nekatere pripombe in vprašanja, na katere bi želeli odgovor. 

K 1, členu: Kaj pomeni polna ekonomsko upravičena zaposlenost na vsem 
območju Jugoslavije? Potrebna bi bila opredelitev tega pojma. Ali ga lahko 
istovetimo s produktivno zaposlenostjo? 

K 3. členu: Produktivna zaposlenost v materialni proizvodnji je vsekakor 
bistveni dejavnik razvoja, vendar ne le v njem, kakor je razbrati iz besedila. 
Zelo pomembna je in vse pomembnejša bo povsod. 

K 8. členu: Pri spodbujanju odhoda strokovnjakov iz gospodarstva na manj 
razvita območja se sprašujemo, kako uresničiti to določilo spričo obstoječih 
pravic in dolžnosti. 

K 15. členu: Merila in kriterij prednostnega zaposlovanja so pogojeni s 
specifičnostjo posameznih republik in občin, zato naj bi bilo določanje oziro- 
ma rangiranje kriterijev prednostnega zaposlovanja njihova pristojnost. Pred- 
vsem pa bi merila morala najti mesto v zakonu o zaposlovanju in samoupravnih 
aktih delovnih organizacij. 

K 21. členu: Določilo 2. točke tega člena se razhaja s sedaj uveljavlje- 
nimi predpisi zakona o zaposlovanju, ki pa tudi ne omogočajo realizacije 3. 
točke. Menimo, da bi določila 21. člena morala biti v pristojnosti republiške 
zakonodaje. 

K 24. členu: Dokazovanje dejstev z javnimi listinami iz prve in druge 
točke tega člena ocenjujemo kot nepotrebno povečevanje vrste tehnično-admini- 
strativnih opravil za vse udeležence v postopku. Menimo, da osebam iz 1. točke 
ne bi bilo treba dokazovati dejstev z javnimi listinami. Višina koeficienta, 
s katerim se valorizira katastrski dohodek, naj bo pristojnost posamezne repub- 
like oziroma občine. 

K'26. členu: Glede na zahtevo tega člena bi morala biti Zveza skupnosti 
za zaposlovanje Jugoslavije navedena tudi v preambuli kot podpisnica družbe- 
nega dogovora. 

Še dve splošni pripombi: 

Predlog družbenega dogovora bi moral imeti opredeljene tudi materialne 
posledice, saj bo po sprejetju tega treba spremeniti zakon o zaposlovanju, 
zakon o delovnih razmerjih ter samoupravni sporazum o minimalnih standardih. 

In končno, čistopis družbenega dogovora bi moral biti lektoriran, saj je 
nejasnost posameznih določil često posledica pravopisnih napak. 

Predsednik Marti.n Mlinar:  Besedo ima tovarišica Slavica 
Kosi-Turk, gospodarsko področje, 4. okoliš, Ljubljana Šiška. 

Slavica  Kosi-Turk:  Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Naša skupina delegatov je izoblikovala k predlogu družbe- 
nega dogovora naslednja stališča. 

Glede na to, da so kriteriji in merila za ugotavljanje brezposelnosti po 
posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah zelo različni, s tem pa tudi 
podatki nerealno prikazujejo stanje na tem področju, bi jih bilo treba na ravni 
SFRJ poenotiti. Kriterije in merila bi bilo potrebno konkretneje opredeliti in 
poenotiti z ustrezno metodologijo, ki naj bi bila sestavni del dogovora, ali 
pa v družbenem dogovoru opredeliti vse bistvene elemente pojma brezposelnost. 
Le ob enotno opredeljenem temeljnem pojmu brezposelnosti bo mogoče z ustrezni- 
mi ukrepi in aktivnostmi vseh pristojnih dejavnikov pri ustvarjanju družbeno- 
ekonomskih pogojev zasledovati in doseči skupno zastavljeni cilj polne efektiv- 
ne zaposlenosti na območju SFRJ. 
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Predsednik Martin  Mlinar:  Hvala lepa! Želi še kdo razprav- 
ljati? (Nih£e.) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in 
zboru predlagam, da vsebino odloka pod točko III spremenimo. Ta točka terja, 
da naši predstavniki v zadnji fazi usklajevanja poskušajo na vse te stvari 
opozoriti in morebiti dopolniti dogovor. To sem omenil zato, ker je to spremem- 
ba vsebine odloka, o katerem naj bi glasovali. 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o sprejemu pred- 
loga družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja 
in njenem uresničevanju v SFRJ s predlogom dopolnitve III. točke. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogovora 
o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v 
SFRJ sprejet z večino glasov. 

Sedaj bi predlagal, da sprejmemo še delovni sklep, ki ste ga dobili na 
klop. Dajem na glasovanje predlog sklepa k predlogu družbenega dogovora, ki 
ste ga dobili na klop. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep k predlogu družbenega dogovora sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na  11.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja med- 
narodnih športnih prireditev, ki se organizirajo v Jugoslaviji. 

Predlog družbenega dogovora je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Objavljen je bil v Poročevalcu 
št. 23. 

0 poteku usklajevanja tega družbenega dogovora je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije podrobno poročal na seji zbora 25. julija 1984. Za današnjo obrav- 
navo pa ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu 
družbenega dogovora.  Predlog družbenega dogovora so obravnavala pristojna de- 
lovna telesa Skupščine in zbora in Svet za telesno kulturo pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki ga 
podpirajo v predloženem besedilu. Opozarjajo pa na nekatera vprašanja, ki jih 
bo potrebno ob izvajanju tega dogovora še razjasniti.  Danes ste prejeli na 
klop predlog odloka in predlog sklepa, ki sta pripravljena v skladu z doseda- 
njimi razpravami o tem aktu. 

Pripombe in predloge, amandmajsko oblikovane, je predložila tudi skupina 
delegatov iz Tolmina. V zvezi s tem naj opozorim, da v skladu s 343. členom 
Poslovnika Skupščine pri končnem besedilu predloga družbenega dogovora ni mo- 
goče sprejemati amandmajev, tako kot to velja pri sprejemanju zakonov. V tem 
Primeru lahko zbori pooblastijo svojega predstavnika, da predlaga, naj se v 
končnem besedilu družbenega dogovora opravijo spremembe in dopolnitve posamez- 
nih členov oziroma da lahko sprejme predloge sprememb in dopolnitev, ki so jih 
dali drugi udeleženci družbenega dogovora, kolikor gre za spremembe in dopol- 
nitve, ki bistveno ne spreminjajo vsebine družbenega dogovora. Pripomba dele- 
gatov iz Tolmina je deloma vsebovana v predlogu sklepa. 

Predstavnika Izvršnega sveta prosim, da obrazloži svoje stališče do danih 
Pripomb in vprašanj v zvezi z družbenim dogovorom. Besedo ima dr. Tine Zorič, 
^lan Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. 

Dr.  Tine  Zorič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati!  V Zboru občin in Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije ste 
na zasedanju 25. julija 1984 obravnavali poročilo Izvršnega sveta o pripravi in 
Usklajevanju družbenega dogovora o pogojih za organiziranje in skupno financi- 
ranje mednarodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji. 
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V poročilu je Ipilo podrobneje prikazano, katera stališča in pripombe Skup- 
ščine  SR Slovenije, ki'je bila med pobudniki za pripravo dogovora, so bila v 
dotedanjem postopku uveljavljena. Podrobneje pa smo tudi obrazložili razloge, 
zaradi katerih drugih pripomb ni bilo mogoče uveljaviti. Naj jih na hitro na- 
štejem. Gre predvsem za tri: podpisnik dogovora naj bi bile tudi telesnokultur- 
ne skupnosti republik, univerziada naj ne bi bila predmet tega dogovora in naj 
se v dogovoru predvidi le možnost sofinanciranja organizacijskih stroškov šport- 
nih prireditev, ne pa tudi stroškov izgradnje potrebnih športnih objektov. 

Moram povedati, da je bila zavrnjena možnost financiranja infrastrukture - 
prometa, zvez, radia, televizije in podobno. 

Izvršni svet je v poročilu predlagal, naj se pripombe uveljavljajo tudi 
v nadaljnjem usklajevanju, vendar naj se z njihovo uveljavitvijo ne pogojuje 
sprejema družbenega dogovora. 

Oba zbora sta sprejela to poročilo Izvršnega sveta in njegove predloge 
glede nadaljnjega usklajevanja in sprejemanja družbenega dogovora ter poobla- 
stila delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, da v usklajevalnem postopku izhaja iz sprejetega poročila Izvršnega sve- 
ta in  da soglasje k predlogu družbenega dogovora. 

Besedilo predloga družbenega dogovora, ki ga danes obravnavamo, je takšno, 
kot je bilo napovedano z navedenim poročilom Izvršnega sveta. Zato tudi Izvršni 
svet v svojem mnenju o predlogu dogovora v bistvu samo povzema ugotovitve iz 
predhodnega svojega poročila..in ugotavlja, da predlog dogovora vendarle uveljav- 
lja najpomembnejša načela in prvine kriterijev za organiziranje in sofinancira- 
nje mednarodnih športnih prireditev, za katere se je v prvi vrsti zavzemala na- 
ša republika. Uveljavitev dogovora bo zagotovila dosti več reda in načrtnosti, 
predvsem pa večji in celovitejši gospodarski, družbenopolitični in športni uči- 
nek mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih bomo v prihodnje organizirali v skla- 
du s tem dogovorom. Zato Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da pred- 
log dogovora sprejme. 

V razpravah o predlogu dogovora v delovnih telesih Skupščine, v skupini 
delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Tolmin, v skupini 
delegatov za Zbor združenega dela iz občine Ljubljana šiška, v Svetu za teles- 
no kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL, pred sejo pa smo prejeli 
Še nekatere druge pripombe skupin delegatov iz občine Domžale, Ljubljana Center 
ter Radovljice pa so se oblikovale še nekatere pripombe, mnenja in vprašanja. 
Med njimi so zlasti naslednje. 

Ponovno je predlagano, naj se iz dogovora črta možnost sofinanciranja iz- 
gradnje športnih objektov. V dosedanjem usklajevanju so predstavniki naše re- 
publike vztrajali pri tej pripombi. Vendar pripombe ni bilo mogoče uveljaviti, 
saj bi znašalo sofinanciranje v tem primeru le nekje od 3 do 6 % celotnih stroš- 
kov. Poleg tega pa tudi Izvršni svet sam ugotavlja, da je delitev stroškov v 
razmerju nad 85 % organizator in do 15 % ostale republike in pokrajini dovolj 
trdno zagotovilo, da bo vsakdo, ki bi želel organizirati mednarodno športno 
Prireditev, temeljito razmislil o svojih možnostih za zagotovitev tako velikega 
deleža. 

V obravnavi predloga dogovora se je pojavil s strani ostalih republik celo 
nasproten predlog, naj bi dogovor namesto možnosti sofinanciranja do 15 % stroš- 
kov predvidel kar obvezno sofinanciranje v fiksnem znesku 25 % vseh stroškov. 
To so predlogi, o katerih bo jutri razpravljala Skupščina SR Srbije. 

Iz teh razlogov Izvršni svet meni, da pri tej pripombi ni mogoče več vztra- 
jati. Poleg tega pa bo ob obravnavi posameznega zahtevka za soglasje mogoče po- 
sebej preverjati upravičenost zahteve za sofinanciranje tudi športnih objektov, 
saj bo moral kandidat za organizatorja v elaboratu iz 4. člena posebej prikaza- 
ti tudi stanje glede športnih objektov. 

Povsem nova je pobuda, izražena v razpravi in tudi predmet nekaterih pred- 
logov skupin delegatov, naj predmet dogovora ne bi bila svetovna in evropska 
Prvenstva. Izvršni svet meni, da smo se v naši republiki zavzemali za sklenitev 
tega družbenega dogovora prav zato, da bi zagotovili red in načrtnost pri orga- 
niziranju prav takšnih mednarodnih športnih prireditev, kot so tudi svetovna 
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in evropska prvenstva, sicer bi bil predmet tega dogovora preveč zožen. 

Po mnenju Izvršnega sveta predlogov za nadaljnje oženje kroga prireditev, 
določenih v 3. členu predloga dogovora, ne bo mogoče uveljaviti tudi zato, ker 
so drugi udeleženci že v dosedanji razpravi in v usklajevanju dogovora predla- 
gali prav nasprotno - širjenje kroga teh prireditev še na igre neuvrščenih 
dežel, na balkanske igre in podobno. Doslej njihovi predlogi niso bili spreje- 
ti, obveščeni pa smo, da se ob obravnavi predloga dogovora ponovno pojavljajo. 

Izvršni svet meni, da je v celoti uveljavljena pobuda, naj bi dogovor 
določil, da ima pri organiziranju in sofinanciranju mednarodnega športnega tek- 
movanja prednost organizator, ki ima za predvideno prireditev že zgrajene šport- 
ne objekte oziroma organizator iz republike oziroma pokrajine, ki še ni uresni- 
čila solidarnosti drugih republik in pokrajin. Seveda pa bo potrebno to določi- 
lo dogovora še posebej skrbno presojati ob predlogih za organiziranje posamez- 
nih športnih tekmovanj, ko bodo udeleženci dogovora obravnavali elaborat o šport- 
ni, ekonomski in družbenopolitični upravičenosti organiziranja takšnega tekmova- 
nja. 

V zvezi z vprašanjem, zakaj predlog dogovora ne opredeljuje organa za iz- 
vajanje družbenega dogovora in zakaj za njegovo neizvajanje niso določene sank- 
cije. Izvršni svet meni, da glede na značaj tega dogovora, ki določa predvsem 
Postopke in pravila iger, ki jih morajo upoštevati zlasti kandidati za organi- 
zatorje mednarodnih športnih tekmovanj, in če jih ne upoštevajo, tudi sami no- 
siJo posledice, ni potrebno določati še posebnega organa za izvajanje dogovora 
niti sankcij za njegovo uresničevanje. Pač pa Izvršni svet meni, da bodo takš- 
ne določbe morali vsebovati dogovori iz 7. člena o posameznih športnih tekmo- 
vanjih, ko se bomo za športno tekmovanje dogovorili. 

V nadaljnjih pobudah: da je potrebno upoštevati kot obvezen kriterij za 
Presojo športne in ekonomske upravičenosti tudi namembnost in uporabo športnih 
in drugih objektov po končanih tekmovanjih, da se določi obveznost organizator- 
ja športnega tekmovanja, da v določenem roku po končani prireditvi predloži 
Udeležencem dogovora poročilo o doseženih športnih in ekonomskih učinkih ter 
obračun zbranih in porabljenih sredstev in da bi morali v skladu z načeli dogo- 
vora podpirati tudi skupno organiziranje in sofinanciranje mednarodnih šport- 
nih tekmovanj v sodelovanju s sosednjimi deželami. Izvršni svet meni, da jih 
^i potrebno vgrajevati v besedilo tega dogovora, ampak naj se uveljavijo bodi- 
si v okviru obravnave posameznih elaboratov iz 4. člena predloga dogovora ozi- 
toma pri sklepanju družbenih dogovorov o posameznih športnih prireditvah iz 
'• člena predloga dogovora. 

V tem smislu Izvršni svet tudi umika svoje stališče, da bi bilo smiselno 
vključiti v dogovor tudi tista mednarodna tekmovanja, ki bi jih organiziralo 
Več sosednjih dežel in so predmet tega dogovora. Zato se Izvršni svet strinja 
s Predlogom sklepa, ki je danes predložen in predlaga, da poleg odloka o pri- 
stopu k družbenemu dogovoru sprejmete tudi ta sklep in ga posredujete vsem ude- 
ležencem dogovora. Ta sklep pa povzema, če ste ga prebrali, tudi marsikatere 
u9otovitve, ki so jih skupine delegatov predlagale. 

Prav zato, ker ta vprašanja doslej še niso rešena, na današnjem zaseda- 
nJu še ne moremo odgovoriti na delegatsko vprašanje, kdaj bo znan obračun za 
0rganizacijo zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. Zato bomo poskušali na to 
^rašanje odgovoriti na prihodnjem zasedanju Skupščine SR Slovenije, če bomo 
^o informacijo v tem času dobili. 

Na koncu bi se hotel opredeliti samo še do predloga skupine delegatov iz 
Domžal, ker to ni bilo zajeto v tem poročilu. Skupina delegatov iz Domžal nam- 
re^ zahteva poročilo o že izvedenih mednarodnih športnih prireditvah, to so 
Mediteranske igre v Splitu, namizno-teniško prvenstvo v Novem Sadu in zimska 
olimpiada. Skušali bomo te podatke o ekonomskem učinku dobiti, saj ne zagotav- 
ljamo, da smo sposobni sami narediti oceno ekonomske upravičenosti. 

Na koncu bi hotel dati samo še eno svojo pripombo. 

V tem kratkem času,, kar sodelujem kot član Izvršnega sveta, menim, da je 
^l ta družbeni dogovor eden od redkih družbenih dogovorov, v katerem smo v 

sorazmerno veliki meri uveljavili ravno naša republiška stališča in da smo v 
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tej dvorani sprejemali marsikateri družbeni dogovor, kjer niso bila uveljavlje- 
na tista stališča, ki smo jih nalagali naši delegaciji. Tudi z nekaterimi pri- 
pombami skupin delegatov, ki zahtevajo, da se moramo do zadnje pike držati sta- 
lišč, ki smo jih tu postavili, si pravzaprav vežemo roke za kakršnokoli dogo- 
varjanje v federaciji, kajti če se sestane osem delegacij, od katerih ima vsa- 
ka nalogo, da se ne sme niti za las umakniti od svojih stališč, potem tudi ta- 
ka skupina za usklajevanje in dogovarjanje nima nobenega pomena, kolikor ne 
opredelimo tistih bistvenih smernic, pri katerih moramo res vztrajati oziroma 
tiste, znotraj katerih pa se lahko pametno in v razumnih mejah dogovarjamo. 

Predsednik Martin Mlinar:  Slišali smo široko obrazložitev 
vsega, kar je bilo vezano na ta dogovor. V zvezi s tem moram reči, da se v 
zboru, vsaj kolikor se spominjam, nikoli doslej v vsej mandatni dobi nismo 
poslužili imperativnega mandata za tiste, ki usklajujejo. Tako ali drugače smo 
Vedno nakazali neke okvire, v katerih se je treba gibati in sporazumevati. Obi- 
čajno smo pustili zadosten manevrski prostor in je uspešnost usklajevanja bila 
odvisna samo od vztrajnosti, znanja in spretnosti tistega, ki se je v usklaje- 
valnem postopku pogajal, da je lahko z argumenti uveljavil čimveč stvari. To 
samo mimogrede. 

Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnevnega reda nimam. Na pismene 
razprave, ki smo jih dobili, pa je tovariš Zorič poskušal odgovoriti že v 
obrazložitvi. 

Želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Metka Roksandič, področ- 
je gospodarstva, 38. okoliš, Maribor Pobrežje. 

Metka  Roksandid:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Imam pripombo k tretji alinei predlaganega sklepa, ki smo ga da- 
nes dobili na klop, in ki opredeljuje, da Skupščina SR Slovenije seznanja druge 
udeležence družbenega dogovora, da podpira skupno organiziranje in financira- 
nje velikih športnih prireditev s sosednjimi deželami, kar bi pomembno prispe- 
valo k dobremu sosedskemu sodelovanju in še večji odprtosti naše države, pa 
tudi k racionalnejši organizaciji in izvedbi takšnih prireditev. Glede na to, 
da ta zadeva že diši po organiziranju zimske olimpiade v Sloveniji, kar se je 
2e pojavilo kot možnost v sredstvih javnega obveščanja in da združeno delo ni 
imelo možnosti razpravljati o takšnem stališču Skupščine SR Slovenije; pred- 
lagam, da se ta tretja alinea črta in se seznani druge udeležence družbenega 
dogovora samo s prvim in drugim stališčem, ki je predlagano v sklepu. 

Predsednik Martin Mlinar:  Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
^e ne želi nihče, potem bom vprašal predstavnika Izvršnega sveta, če misli, 
ali je ta alinea resnično nepotrebna, ker ima takšen prizvok, o katerem je 
sedaj tovarišica govorila. Med ostalim je pa tako ali tako opredeljeno, za 
katera prvenstva se ta dogovor sklepa in zato ne onemogoča, če se več držav 
odloči, da neko tako prireditev organizirajo. Seveda je treba potem svoje ob- 
veznosti urejati v skladu s tem dogovorom za tisti del, kolikor nastopaš kot 
organizator. Sprašujem predstavnika Izvršnega sveta, kaj misli, sicer bi pred- 
lagal, da sprejmemo sklep brez tretje alinee.  Besedo ima dr.Tine Zorič. 

Dr.  Tine  Zorič:  Izgleda, da me niste dovolj skrbno poslušali, 
^ekel sem že, da Izvršni svet umika svoja stališča, da bi bilo smiselno vklju- 
čiti v dogovor tudi tista mednarodna tekmovanja, ki bi jih organiziralo več 
sosednjih dežel. To pomeni, da Izvršni svet soglaša, da tisto alineo umaknemo. 

i, 
Hauaiij j,    -t a ** _L    UIUJ-J^CI i-c.     VCIHUMJ.    ^t*    j&    w*atojH   t^-tj-n^t*   ^U^VWJJ.    «»««*•»*   .II^V^J.^.-.W*.^ a — 

na v odnosu na opredeljeno vsebino, o kateri se je izrekel Izvršni svet. Z dru- 
gimi besedami, lahko zaključim, da predstavnik Izvršnega sveta nima nič proti 
temu, če sklep sprejmemo brez tretje alinee. 

želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, potem zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bi glasovali o vsebini odloka. 
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Kdor je za predloženi odlok, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog sklepa k predlogu družbenega dogovora z 
dopolnitvijo, da se v sklepu črta tretja alinea. 

Kdor je za predloženi sklep brez tretje alinee, naj prosim glasuje! (125 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa brez tretje alinee sprejet z večino gla- 
sov. 

Prehajamo na  12.  točko  dnevnega  reda,  to je na vo- 
litve in imenovanja. 

Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov predsednika Repub- 
liškega komiteja za energetiko je predložila Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Želi o predlogu odloka kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi 
in imenovanju namestnikov predsednika Republiškega komiteja za energetiko. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

S tem je Cveto Majdič razrešen dolžnosti namestnika predsednika Republiš- 
kega komiteja za energetiko, imenovana pa sta Gido Rozman in Alojz Saviozzi. 

Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca SR Slovenije je 
Prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Želi o predlogu odloka kdo razpravljati? (Nih- 
če.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju 
namestnika javnega tožilca SR Slovenije. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je za 
namestnika javnega tožilca SR Slovenije imenovan Boris Šetina. 

Obveščen sem, da je skupina delegatov opravila svoje delo. 

Vračamo se na 7.  in  8.  točko  dnevnega  reda. 

Besedo ima tovariš Ladislav Rutar, poročevalec skupine. 

Ladislav  Rutar:  Skupina delegatov je proučila razpravo k 
osnutku zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov fe- 
deracije za leto 19 84 in k osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi prihod- 
kov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in predlaga naslednjo dopol- 
nitev 2. točke predloženih sklepov, ki jo bom v celoti prebral: 

"Skupščina SR Slovenije pooblašča svojo delegacijo v Zboru republik in 
Pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku opozori na 
nujno ponovno realno preveritev možnosti prihodkov proračuna federacije in 
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prihodkov Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in da 
zahteva jasno zagotovilo Zveznega izvršnega sveta, da bodo dogovorjene stimu- 
lacije organizacijam združenega dela redno in tekoče izplačevane ter da po 
končanem usklajevanju v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu 
zakona oziroma odloka v celoti." 

Predsednik Martin  Mlinar:  Hvala lepa. Želi o tej dopolnitvi 
sklepa kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem prehajamo na glasovanje. Na glasova- 
nje dajem predlog sklepa k osnutku zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 z dopolnitvijo 2. točke tega skle- 
pa, ki jo je sedaj prebral tovariš Rutar. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (12o delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Štirje delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep z dopolnitvijo 2. točke sprejet z ve- 
čino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog sklepa k osnutku odloka o spremembi od- 
loka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 
1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, 
skupaj s spremenjeno vsebino 2. točke tega sklepa, ki jo je podal tovariš Ru- 
tar. 

Kdor je za predloženi sklep z dopolnitvijo, naj prosim glasuje! (123 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep k osnutku odloka z dopolnitvijo 2. 
točke sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  13.  točko dnevnega  reda,  to je na po- 
bude, predloge in vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje iz ob- 
line Slovenj Gradec glede odgovornosti za smotrnost in utemeljenost predvide- 
le investicije v Železarni Jesenice bo odgovoril Milivoj Samar, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbe- 
no planiranje. 

Milivoj  Samar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz Skupščine 
občine Slovenj Gradec je 2o.7.postavila Skupščini SR Slovenije delegatsko vpra- 
šanje. 

Potem ko skupina delegatov opozarja na velike neuspešne investicije iz 
Preteklosti, jo skrbi, da se te napake ne bi ponavljale. Zato postavlja nasled- 
nje vprašanje v zvezi z gradnjo elektrojeklarne na Jesenicah: 

Zanima nas, katera slovenska strokovna institucija ali služba odgovarja 
2a smotrnost in utemeljenost predvidene investicije za obratovanje zgrajenega 
^jekta, posebej tudi s stališča pomanjkanja potrebne energije za obratovanje 
zgrajenih objektov? 

Na zastavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor: Po zakonu o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu je za investicijsko odločitev odgovoren investi- 
tor, delavci v temeljnih organizacijah pa morajo s svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti določiti primere, ko si bodo mnenje o družbeni in ekonomski smotrno- 
sti investicij priskrbeli od gospodarske zbornice, določenih znanstvenih, stro- 
kovnih ali drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so po zakonu za 
strokovna mnenja tudi odgovorne. 

Na podlagi dogovora o družbeni in strokovni aktivnosti na področju inve- 
sticij o ustanovitvi Komisije za oceno investicij v Sloveniji, v skladu z za- 
gonom o graditvi objektov ter v skladu s poslovnikom o načinu dela je Komisija 
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za oceno investicij; v SR Sloveniji 21. decembra 1983 obravnavala investicij- 
ski program Jeklarne II - prva faza. Komisija je posredovala mnenje o družbeno- 
ekonomski upravičenosti in skladnosti s kriteriji prestrukturiranja gospodar- 
stva v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 
1981-1985, hkrati pa je ob tem podala v 12. točkah posebne ugotovitve in pri- 
poročila za investitorje. 

S tem so bili seznanjeni delavci Železarne Jesenice, preden so se odloči- 
li skupaj s sovlagatelji za naložbo in s tem prevzeli odgovornost za izvedbo 
investicije, njeno aktiviranje in delovanje. Glede oskrbe s potrebno energijo 
Projekt Jeklarna II ugotavlja, da gre za zamenjavo uvoznih energentov z domačo 
električno energijo, ki je zagotovljena s sprejeto pogodbo med Železarno Jese- 
nice in Elektrogospodarstvom Slovenije v skladu z dogovorom o urejanju medse- 
bojnih odnosov na področju preskrbe z elektroenergijo iz elektroenergetskega 
omrežja Slovenije. 

Ugotavljamo, da so bili postopki za izbor naložbe opravljeni v skladu s 
Planskimi akti in zakoni, da je investitor pridobil mnenja in se na osnovi teh 
in lastnih analiz s polno odgovornostjo odločil za naložbo. 

Podpredsednica  Inge  Krunič:  Hvala lepa. Na delegatsko vpraša- 
nje Zbora združenega dela Skupščine občine Jesenice glede informacije o stanju 
sredstev republiškega sklada za pospeševanje kmetijstva, kakor tudi glede po- 
ročila o uporabi oziroma o namenu uporabe teh sredstev bo odgovoril Milan Kne- 
2evič, predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Milan Kneževič:  Tovarišice  in tovariši! Na to delegatsko 
vprašanje dajemo naslednji odgovor. Stanje se nanaša na 3o. junij tega leta. 
Prihodki sklada so bili naslednji: prispevek republiškemu skladu iz stopnje 
0,4 % od osebnih dohodkov 61o milijonov 5o2 tisoč dinarjev, združena sredstva 
občinskih skladov za izplačilo premij - to je za mleko - 121 milijonov 356 
tisoč dinarjev in drugi prihodki 5,7 milijonov dinarjev, skupno torej 737 mi- 
lijona 554 tisoč dinarjev. 

Odhodki sklada so premije za povečanje osnovne črede, premije za pitanje 
telet, premije za mleko, premije za sofinanciranje programa konjereje, ovčere- 
je, premije za pridelovanje skladkorne pese, premije za povečanje ulova morskih 
rib, regres za semensko pšenico, potem prispevek za pospeševalni razvoj in za 
financiranje pospeševalne službe v kmetijskih organizacijah združenega dela, 
sofinanciranje Kmetijskega inštituta za strokovne naloge, dogovorjene za letoš- 
nJe leto, nadomestila obresti, odobrenih iz sredstev HKS, kritje tečajnih raz- 
lik pri kreditih iz sredstev Mednarodne banke za obnovo in razvoj, obveznosti 
Iz preteklih let, potem avans kmetijskim zadrugam za izplačilo premij za mleko 
In meso in pa funkcionalni izdatki, v skupnem znesku 5oo,o45.795 dinarjev. Če 
'elite, lahko posamezne postavke specificiram. 

Vsi ti izdatki ali pa odhodki so bili v skladu s sprejetim dogovorom o 
enotni politiki za usmerjanje teh sredstev iz sklada za pospeševanje proizvod- 
nJe hrane v letošnjem letu, ki ga je sprejemal sklad za pospeševanje kmetijske 
Proizvodnje v republiki in ki je bil tudi v razpravah v vseh občinah. 

Med izkazanimi odhodki so nekatere obveznosti mesečne, kot so premije za 
^leko in za pitanje telet, nekatere obveznosti pa trimesečne, glede na značaj 
Proizvodnje pa tudi zapadejo - premije za konjerejo, ovčarstvo, pšenico, slad- 
korno peso in tako naprej. 

Med temi odhodki v prvem polletju letošnjega leta niso zajete premije za 
Pitanje telet v višini 11 milijonov 55o tisoč dinarjev in za mleko v višini 
''o milijonov 7oo tisoč dinarjev, ker so bile izplačane v juliju za obračun 
2a mesec junij. Združena sredstva občinskih skladov za premiranje proizvodnje 
^leka so v globalu zadoščala za izplačilo premij, ki pripadajo proizvajalcem 
Po obračunih za dobavljeno mleko do konca junija, to je tisti del sredstev, 
^1 se iz občinskih skladov združuje za enotno premiranje proizvodnje mleka v 
sloveniji. 

Med pomembnejšimi obveznostmi, ki zapadejo v tretjem trimesečju, to se 
Pravi še v tem času, so premije za pšenico v višini 75 milijonov dinarjev. 
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nadomestilo razlike:v ceni koruze pri zamenjavi pšenice in koruze v znesku 7o 
bilijonov dinarjev in regres za semensko pšenico v znesku 45 milijonov dinar- 
jev. 

Presežki, ki so bili v lanskem letu in ki so se prenesli v letošnje leto 
v višini 214 milijonov 578 tisoč dinarjev, so bili porabljeni v naslednje name- 
ne: nadomestilo dodatne premije za pridelovanje sladkorne pese v letu 1963 3o 
bilijonov dinarjev, dodatna premija za proizvodnjo mleka na družbenih obratih 
in hlevskih skupnostih v znesku 63 milijonov 5oo tisoč dinarjev; za povečanje 
nadomestila v razliki cene koruze za zamenjavo pri oddaji pšenice v višini 9o 
bilijonov dinarjev in dodatna premija za pridelovanje sladkorne pese, kasneje 
tudi družbenemu sektorju, česar prvotno ni bilo, 24 milijonov 7oo tisoč dinar- 
jev. 

Stanje in poraba sredstev sklada v letu 1983 je bila podrobno prikazana 
v poročilu, ki smo ga predložili Skupščini SR Slovenije 19. februarja letoš- 
njega leta. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala 1 Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospodarsko področje iz občine Maribor Rotovž v zvezi 
5 poročilom Hidrometeorološkega zavoda o obrambi pred točo imam obvestilo, 
•ia bo Izvršni svet odgovoril na eni od prihodnjih sej zbora. 

Danes so predložili delegatsko pobudo delegati skupine delegatov iz Ce- 
lja. Pobudo bomo posredovali delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
^Sine SFR Jugoslavije, ker se nanaša na spremembe zakona iz pristojnosti tega 
2bora. Drugih pobud oziroma delegatskih vprašanj danes nismo prejeli. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Če ne želi nihče, 
Potem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Sedaj moramo počakati, da vidimo, če smo usklajeni z Zborom občin glede 
na naše dopolnitve sklepa k dogovoru o športnih igrah in zveznemu proračunu. 
Te akte sprejemamo z Zborom občin enakopravno, zato moramo počakati na sporo- 
čilo. Pri drugih točkah, kjer smo enakopravno odločali z Zborom občin in 
družbenopolitičnim zborom, smo usklajeni. Tam pa, kjer je Družbenopolitični 
zbor sprejemal stališča, pa naši sklepi niso v nasprotju z njimi. 

Dokler ne dobim tega obvestila, pa bi rad opozoril na tole. Glede na našo 
0Predelitev v razpravi o 2. točki dnevnega reda, da nadaljujemo razpravo, pred- 
vsem pa s sprejemanjem smernic tega srednjeročnega plana lo.lo.1984,to pomeni, 
da bom razširil dnevni red te seje s to točko. 

Danes ste dobili na klop stališča Socialistične zveze. Gospodarske zbor- 
nice in še nekatera k predlogu smernic. Sedaj sprašujem, ali sodite, da to poš- 
ljemo skupinam delegatov, ker moramo potem seveda to v ustreznem obsegu razmno- 
žiti, ali lahko v skupini delegatov opravite razpravo z enim primerkom vsakega 
0d teh stališč potem, ko boste dobili dopolnjene smernice. Kaj mislite? Ali 
lahko to opravite z enim primerkom v skupini delegatov ali to razmnožimo v 
Približno 3ooo primerkih? (Lahko z enim izvodom!) Potem bi se vara za to zahva- 
lil. Niso pa ta stališča tako obsežna, da bi se jih ne dalo na enem razgovoru 
tudi prebrati. 

Odrejam lo minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 13.5o uri in se je nadaljevala ob 14.2o 
uri.) 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Nadaljujemo sejo zbora. 

Predsednica Zbora občin me je obvestila, da je Zbor občin k rebalansu 
Proračuna in odloku o odstopanju sredstev Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino zveznemu proračunu sprejel sklep 2. točke v enakem 
besedilu kot naš zbor. Prav tako pa me je obvestila, da so k naši 11. točki, 
to so mednarodne športne igre, sprejeli sklep brez tretje alinee. Tako smo tu- 
^i pri teh dveh točkah usklajeni. 
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S tem smo dnevni red izčrpali. Zaključujem sejo in se vam zahvaljujem za 
udeležbo. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.2o uri.) 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

39, SEJA 

(10. OKTOBRA 1984) 

Predsedoval: Martin Mlinar ,  predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Martin Mlinar:  Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 39. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sera jo 
sklical na podlagi 93. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 12. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvoli- 
li Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo se- 
jo in verificirali pooblastila. Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Faniko 
Lavriha, za člana pa Jožeta Kocjančiča in Franca Čoka. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in da- 
jem predlog na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasujel (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.J 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitet- 
na vprašanja za 39. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim komisijo, da pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo 
2a zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora k posameznim točkam dnevnega 
reda vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške- 
ga sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slo- 
žnije, Republiške energetske skupnosti. Samoupravne interesne skupnosti za že- 
lezniški in luški promet v SR Sloveniji in Republiške skupnosti za ceste SR 
Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati v Zveznem zboru Skup- 
šžine SFR Jugoslavije iz SR Slovenije ter predstavniki in poročevalci odborov, 
komisij in skupin delegatov Skupščine SR Slovenije. 

Kolikor nameravate vložiti amandmaje k spremenjenemu in dopolnjenemu pred- 
logu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je l985-199o, predlagam, da to storite čimprej, da se bo lahko do njih oprede- 
lil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in medzborovska skupina delegatov. 

Verifikacijska komisija je končala z delom in prosim predsednika, da poro- 
da zboru. 

Fani Lavriha; Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 39. sejo, 
^ne lo.lo.1984 je naslednje: 

Zbor združenega dela šteje 15o delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
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delegatska pooblastila  136 delegatov, in sicer; z gospodarskega področja 88 
delegatov, s prosvetno-^kulturnega področja 12 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, s kmetijskega področja 14 delegatov, z obrtnega 
področja 5 .delegatov, s področja državnih organov, družbenopolitičnih organi- 
zacij in društev 4 delegati in s področja oboroženih sil 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje, 1. okoliš 1 delegat, 21. okoliš 1 delegat, 25. 
okoliš 1 delegat, 26. okoliš 1 delegat, 27. okoliš 1 delegat, 32. okoliš 1 de- 
legat, 36. okoliš 1 delegat, skupaj 7 delegatov; prosvetno-kulturno področje, 
2. okoliš 1 delegatj socialno-zdravstveno področje, 11. okoliš 1 delegat; kme- 
tijsko področje, 8. okoliš 1 delegat, 9. okoliš 1 delegat in lo. okoliš 2 de- 
legata, skupaj 4 delegati; državni organi, 2. okoliš 1 delegat. Skupaj ni nav- 
zočih 14 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik  Martin Mlinar;  Želi o poročilu komisije kdo raz- 
pravljati? (Nihče.J Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje poročilo v celoti, ker ni sporno nobeno pooblastilo. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.J Se je kdo vzdržal? (Nihče.J 

Ugotavljam, da je zbor sprejel poročilo Komisije za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 
39.  sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, 
ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Predlog dnevnega reda seje sem razširil s predlogom smernic za pripravo 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-199o na podlagi 
sklepa zbora, ki ga je sprejel   26. septembra 1984. Na tej seji je zbor raz- 
pravljal o predlogu smernic, sklepanje pa je preložil na današnjo sejo. Želi 
v zvezi s to ugotovitvijo kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prav tako sem predlog dnevnega reda za današnjo sejo razširil s poročilom 
o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samo- 
upravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR Ju- 
goslaviji. Navedeno poročilo je bilo predvideno za obravnavo na 38. seji, dne 
26.9.1984. Ker pa usklajevanje družbenega dogovora do te seje še ni bilo za- 
ključeno, sem obravnavo poročila preložil na današnjo sejo zbora. Želi v zvezi 
s to ugotovitvijo kdo razpravljati? (Nihče.J 

V sklicu seje sem vas obvestil, da bomo na današnji seji predvidoma obrav- 
navali tudi nekaj aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, in sicer: osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 - ta osnutek zakona smo obravna- 
vali na 38. seji zbora 26.9.1984. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi za- 
kona o prometu blaga in storitev s tujino in predlog družbenega dogovora o var- 
čevanju, racionalni porabi in solidarnosti med republikami in avtonomnima po- 
krajinama ob pomanjkanju električne energije Skupščina ni  prejela pravočasno, 
zato seje s tema dvema aktoma nisem razširil. 

Ker Komisija za volitve. Imenovanja in administrativne zadeve ni predlo- 
žila predlogov za razrešitve in imenovanja, umikam to točko  z dnevnega reda 
današnje seje zbora. 

Glede na navedeno predlagam, da zbor za današnjo sejo sprejme naslednji 
dnevni red: 

1. osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in 
okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o, 

2. predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-199o (nadaljevanje obravnave), 

3. osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen. 
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4. osnutek zakona p spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev 
tujih oseb v domače organizacije združenega dela, 

5. predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper jemanje tal- 
cev, 

6. poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka 
v SFR Jugoslaviji, 

7. pobude, predlogi in vprašanja delegatov. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnevnega 
reda? (Nihče.) Če ne predlaga nihče, potem dajem predlagani dnevni red na gla- 
sovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno sprejet. 

Obveščam vas, da bomo v nadaljevanju na skupnem zasedanju z Zborom občin 
poslušali: 

- obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije o obravnavi temeljnih vprašanj za določitev politike 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdob- 
je 1986-199o, ki jo bo podal tovariš Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 

- uvodno besedo k predlogu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-rl99o, ki jo bo podal Milivoj Samar, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in 

- uvodno obrazložitev k osnutku zakona o sistemu družbene  kontrole cen, 
.ki jo bo podal tovariš Alojz Kleraenčič, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve. 

Počakali bomo delegate Zbora občin in nato nadaljevali skupno zasedanje 
Zbora združenega dela in Zbora občin. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.2o uri in se je nadaljevala ob lo.4o 
uri.) 

Predsednik Martin .Mlinars  Tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagam, da imamo po opravljenem skupnem zasedanju najprej odmor do 11.3o 
ure, da bi medtem Zbor občin lahko opravil razpravo o osnutku odloka o temeljnih 
smernicah družbenoekonomskega razvoja. Glede na število prijavljenih razprav- 
Ijalcev bi verjetno do 12. ure lahko tudi mi to razpravo opravili, tako da bi 
se lahko tudi medzborovska skupina sestala ob 12. uri. Odrejam odmor. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob lo.4o uri in se je nadaljevala ob 11.3o 
uri.J 

Predsednik Martin  Mlinar;  Tovarišice in tovariši delegati! 
Nadaljujemo sejo zbora. Preden preidemo na 1. točko dnevnega reda, zbor obve- 
ščam, da je pooblastilo za današnjo sejo oddal tudi Bojan Šefman, področje 
gospodarstva, 1. okoliš, Ljubljana Bežigrad. 

Prehajamo na  1.  točko dnevnega  reda,  to je na osnu- 
tek odloka o temeljnih.smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonom- 
ske politike Jugoslavije za obdobje 1986^199o. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Objavljen je bil v Poročevalcu st. 
25, prejeli pa so ga tudi vodje skupin delegatov. Na skupnem zasedanju smo po- 
slušali uvod Mirana  Potrča. 
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Glede na vrsto;predlogov, pripoinb in stališč, ki so bila dana doslej k os- 
nutku odloka in ki jih pričakujemo v dana,šnji razpravi, predlagam v imenu sku- 
pine delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije  in na podlagi predloga naše delegacije, da na današnji seji razprav- 
ljamo o tem aktu, sklepali pa bi o njem na seji zbora 24. oktobra 1984, S tem 
"i omogočili skupini delegatov, ki je danes na seji, da prouči vse predloge. 
Pripombe in stališča ter pripravi osnutek sklepa. Hkrati bi to prispevalo k 
Sini boljši usmeritvi naše delegacije pri usklajevanju tega akta v Zboru repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku odloka ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je. Danes ste prejeli tudi stališča 42. seje Predsedstva SR Slovenije. Ta sta- 
lišča se nanašajo na osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega 
razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o, na pred- 
log smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1986-199o in na osnutek dolgoročnega plana Jugoslavije za obdobje leta 
l986-2ooo. Predlagam, da se z njihovo vsebino seznanijo skupine delegatov in 
naj jim služi kot usmeritev pri obravnavi navedenih planskih aktov. Stališča 
Predsedstva so bila objavljena tudi v Delu 6, tega meseca. 

Želi morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jordan Blaževič, področje gospodar- 
stva, 14. okoliš, Radovljica. 

Jordan Blaževič;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Sedanje srednjeročno obdobje je bilo obdobje težav in zastoja v 
razvoju. Novo srednjeročnoobdobje mora biti preobrat v načinu gospodarjenja in 
obnašanja. Za temeljite priprave imamo leto dni časa, zato moramo ta čas dobro 
Izkoristiti. Plana sedanjega srednjeročnega obdobja ne bomo izpolnili. Glede^ 
^a to potrebujemo temeljito analizo vzrokov zastoja. Smernice so preveč sploš- 
ne in premalo konkretno nakazujejo izhod iz sedanjih težav, vsebujejo preveč 
^elja in premalo predvidenih sistemskih rešitevj na eni strani govorimo o raz- 
bremenitvi gospodarstva, na drugi pa o večjih sredstvih za vse mogoče porabni- 
ke. 

Dosedanja ekonomska politika je bila slaba, zato smo prišli v težak eko- 
nomski položaj. Nenehno govorimo, da je sedanje obdobje prehodno, vendar pa je 
Pet let tega več kot dovolj. V novem planskem obdobju moramo začeti drugače. 
Uveljavi naj se prava ekonomska politika in ne administrativno vodenje kot do- 
slej. Vedno več sredstev združujemo in z njimi slabo gospodarimo. Prenehati mo- 
ramo z neomejenim pokrivanjem izgub. Solidarnost je treba spraviti v sprejem- 
ljive meje. Prenehati moramo z zapravljanjem denarja za nesposobne delovne or- 
Sanizacije in za organizacije, ki nimajo nobene perspektive za nadalnji razvoj. 

Skupna in splošna poraba sta še vedno preveliki. Administracija se krepi, 
kljub drugačnim zagotovilom. Prispevek za nerazvite moramo določiti na novih 
osnovah, in to z združevanjem sredstev na ekonomski podlagi. Dosedanji način 
m dal pričakovanih rezultatov kljub veliki vsoti zbranih sredstev. Zato naj 
se pravočasno izdelajo merila za določitev stopnje razvitosti republik in av- 
tonomnih pokrajin. Pri tem se naj upoštevajo tudi prejeta sredstva in ne samo 
doseženi rezultati. V nasprotnem primeru gre za stimulacijo nesmotrne porabe. 

Sprašujemo se, kaj je z enotnim jugoslovanskim trgom? Pretirano zapiranje 
trga v ozke meje slabi nadaljnji razvoj. Domačemu trgu je treba ponuditi več 
DomaČih surovin, seveda tam, kjer je to mogoče. Zanimivo pa je, da pri nas 
vsak dela po svoje, po drugi strani pa je povsem razumljivo, da izgube in dol- 
gove plačujemo solidarno. Dokler bo eden delal dolgove, drugi pa plačeval, ne 
fc'omo dosegli željenih rezultatov. Zapisali smo, da bomo združena sredstva za 
reprodukcijo združevali tam, kjer lahko dajo večje družbenoekonomske učinke, 
ne glede na regijo, republiko ali pokrajino. V dosedanji praksi delamo skoraj 
ravno obratno. Če pri najemanju tujih posojil nimamo vpliva, ni mogoče od nas 
Zahtevati sodelovanja pri odplačevanju le-teh. 

Zunanjetrgovinsko poslovanje vodi zvezna administracija, in to zelo ne- 
uSinkovito, Kdo je odgovoren, da se surovine izvažajo in iste uvažajo po 
Znatno višji ceni? Delovnim organizacijam mora ostati več deviz za uvoz opre- 
me in modernizacijo proizvodnje. Na ta način bomo dosegli večji izvoz kot pa 
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z združevanjem in delitvijo deviz tako kot doslej. Ekonomska politika naj ve- 
lja za daljši čas in ne le za trenutno reševanje težav. Sedaj je čas, da se 
vsi ustvarjalci in porabniki dohodka pripravijo na nove ekonomske ukrepe. Zato 
naj se pravočasno sprejmejo. Še vedno dajemo prednost delitvi pred ustvarjanjem 
dohodka. Plan naj bo realen in naj velja.za daljše obdobje in ne kot doslej, ko 
ne vemo niti za eno leto naprej, kakšna bo ekonomska politika. Večjo odgovor- 
nost za uspeh gospodarjenja mora prevzeti Zvezni izvršni svet. 

Razvita območja zaostajajo v razvoju. To velja na primer za Gorenjsko, 
kakor tudi za Slovenijo in Jugoslavijo v celoti. Doslej smo to nadoknadili z 
boljšim delom, vendar s tem ne moremo več računati. Doslej je rast družbenega 
proizvoda temeljila na ekstenzivnem zaposlovanju, v bodoče naj raste s poveča- 
njem delovne storilnosti in z boljšo izrabo strojne opreme. Slabo so izrablje- 
ne proizvodne zmogljivosti, zato ne dosegamo dobrih rezultatov. Administrativ- 
no omejevanje investicij pomeni zaviranje napredka. Dolgo časa smo nesmotrno 
trošili tuji kapital. Sedaj je napočil Čas, ko moramo pričeti z modernizacijo, 
zlasti strojne opreme, ne pa še naprej vlagati v izgradnjo novih objektov. 

Združeno delo ustvarja dohodek, kaže pa, da nima skoraj nobenega vpliva 
na ekonomsko politiko. 0 čem naj se dogovarjamo, če nam je skoraj vse predpi- 
sano? Na razpolago pa ostaja vedno manj sredstev. Doslej smo ugotavljali in 
predlagali, v bodoče pa moramo  zahtevati in vztrajati, če hočemo, da se stva- 
ri spremenijo na bolje. Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar;  Besedo ima tovarišica Marjana 
Bizjak, področje gospodarstva, 8. okoliš, Litija. 

Marjana  Bizjak; Tovarišice in tovariši! Delegacija za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Litija je poleg drugih orga- 
nov  v občini Litija obravnavala osnutek odloka o temeljnih smernicah družbe- 
noekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 
1986-199o in pri tem oblikovala naslednja stališča. 

V III, delu, točka 25, ki govori o politiki investicij, menimo, da je po- 
trebno pri načrtovanju novih investicij v industriji zagotoviti medrepubliško 
usklajevanje kapacitet po posameznih panogah. Najbolj primerno bi bilo v okvi- 
ru Splošnih združenj Gospodarske zbornice Jugoslavije, 

Ugotavljamo, da se določene zmogljivosti podvajajo in vlagajo investicij- 
ska sredstva v nepotrebne objekte, S tem pa marsikdaj ustanavljamo organizaci- 
je združenega dela, katerih proizvodnja temelji na dragih uvoženih surovinah 
in za katere je rentabilnost poslovanja že vnaprej vprašljiva. 

Prav tako je potrebno ob tej priložnosti opozoriti na kratkoročno reševa- 
nje problema brezposelnosti z odpiranjem številnih novih obratov predelovalne 
industrije. Za primer naj navedem industrijske obrate za izdelavo konfekcije, 
ustanavljanje kombinatov tekstilne industrije pri dosedanjih predilnicah oziro- 
ma tkalnicah in razširjanje zmogljivosti usnjarske industrije, za katere pro- 
izvode na domačem trgu ne bo dovolj kupne moči, v mednarodno konkurenco, zla- 
sti na razvita zahodna tržišča pa se bodo uspevali vključevati le najbolj us- 
pešni. Zato bodo takšni obrati prej ali slej zašli v težave. 

Predlagamo, da se v smernice vključi tudi planska naloga, da je treba v 
industriji pospešiti obnovitev in posodobitev obstoječih zastarelih proizvod- 
nih zmogljivosti. Pri tem je treba predvsem industriji, ki je usmerjena v kon- 
vertibilni izvoz, omogočiti, da za lastni delež ustvarjenih deviznih sredstev 
uvozi s konvertibilnega območja brez omejitev opremo za posodobitev proizvod- 
nje. 

Strinjamo se, da daje osnutek odloka poseben poudarek mednarodni menjavi, 
zlasti povečanju izvoza in zmanjšanju uvoza, vendar menimo, da je potrebno da- 
ti poudarek predvsem konvertibilnemu izvozu. V besedilu osnutka odloka je 
omenjen le skupni izvoz. S tem, da zavestno izenačujemo izvoz na klirinško ob- 
močje s konvertibilnim, vnaprej onemogočamo izvajanje zastavljene projekcije 
odplačil naših dolgov tujini in s tem hkrati zastavljamo vprašanje, kako zago- 
toviti potreben devizni priliv iz dežel s konvertibilnim načinom plačila za 
nakup reprodukcijskega materiala in sodobne tehnologije. Hvala! 
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Predsednik  Martin  Mlinar;  Besedo ima tovariš Marko Valen- 
tinčič, področje gospodarstva, 17. okoliš, NOVA Gorica. 

Marko  Valentinčič;  Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegatil Naša delegacija iraa k osnutku odloka o temeljnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za leta 
1986-199o naslednje pripombe. 

Predvidevanja letnih stopenj rasti posameznih ekonomskih kategorij so 
preoptimistična, če izhajamo iz današnjih zaostrenih razmer v gospodarstvu, če- 
prav je skoraj razumljivo, da morajo planski akti predvideti pozitivne premike. 
Smernice ne upoštevajo komparativnih prednosti posameznih delov države. Usme- 
ritve razvoja so določene za državo kot celoto in ne upoštevajo različnih po- 
gojev, ki jih ima posamezno območje za razvoj določene dejavnosti. 

Jugoslovanske smernice naj bi kazale smeri, v katerih naj se razvijajo po- 
samezni deli države, glede na naravne pogoje in komparativne prednosti, repub- 
liške smernice pa naj te usmeritve bolj razdelajo in konkretizirajo. S tem bi 
se tudi izognili nepotrebnemu pisanju, saj planski akti večkrat pomenijo samo 
ponavljanje istih razvojnih usmeritev, ki izhajajo iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. 

Eden glavnih ciljev družbenoekonomskega razvoja, to je zmanjšanje nezapo- 
slenosti na polovico, je preoptiraističen. Zato bi ga bilo potrebno podkrepiti 
z ukrepi, ki naj omogočijo uresničitev tako zastavljenega cilja. 

Nerealna je tudi opredelitev, da se bo do leta 199o čas gradnje investi- 
cijskih objektov zmanjšal na polovico sedanjega časa. Ali bo mogoče uresničiti 
usmeritev, da se bo do leta 199o povečala stopnja samofinanciranja investicij 
v družbenem sektorju na 80 odstotkov, saj danes gospodarstvo ne razpolaga niti 
z zadostnimi sredstvi za pokritje zalog. 

Zaradi določil zakona o obveznih vlaganjih v obratna sredstva dvomimo tudi 
v uresničljivost cilja, da bo delež bruto investicij v družbenem proizvodu leta 
199o dosegel delež 23 odstotkov. 

Odveč in nesmiselna je opredelitev, da bomo v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju zagotovili, da bo postal dinar edino plačilno sredstvo in merilo vredno- 
sti v državi. 

V smernicah je premalo razdelan sistem ekonomskih odnosov s tujino. Kot 
obmejna občina pogrešamo usmeritve o razvoju maloobmejne blagovne menjave, ki 
mora v naslednjem srednjeročnem obdobju dobiti ustrezen pomen. Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar; Besedo ima tovarišica Marija Fugi- 
na, področje gospodarstva, 4. okoliš, Ljubljana Šiška. 

Marija  Fugina;  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Ker so Miran Potrč v uvodu in nekateri razpravijalci pred menoj na- 
vedli podobna stališča in pripombe, kot jih imamo delegati 4. okoliša, Ljub- 
ljana Sišla, le-teh ne bi ponavljala in jih dajem v pismeni obliki. 

Predsednik  Ma'rtin  Mlinar;  Besedo ima Jurij Premelč, področ- 
je gospodarstva, 12. okoliš, Kranj. 

Jurij  Premelč;  Tovarišice in tovariši delegati, tovariš pred- 
sednik! Ob tako pomembnem planskem dokumentu, kot je osnutek odloka o temeljnih 
smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavi- 
je, je treba opozoriti na naslednje. 

Osnutek smernic zelo optimistično določa materialni razvoj Jugoslavije v 
prihodnjih letih, za katerega pa po na,šem mnenju ni osnove in možnosti, saj bo 
obdobje 1986-199o eno najtežjih doslej. V dosedanjem izvajanju ekonomske sta- 
bilizacije smo namreč izčrpali precej rezerv (upadanje uvoza, upadanje živ- 
ljenjske ravni, skrčeno investiranje in podobno) in na tej podlagi dosegli ne- 
katere rezultate. Zato je planiranje 4 i  realne rasti dohodka izredno zahtevna 
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naloga', saj pomeni, ;da t>omo v letih 1986-199o morali doseči štirikrat več kot 
v dosedanjem obdobju. 

Iz takšnega planiranja dohodka izhajajo tudi druge težke uresničljive po- 
stavke smernic - storilnost naj bi se povečala za 2 do 3 odstotka, življenjska 
raven naj bi se povečala za 3 do 4 odstotke (doslej je skoraj enkrat hitreje 
upadala), osebne dohodke naj bi povečali vsako leto za 2 do 3 odstotke in po- 
dobno. Kako naj bi vse to dosegli? Zvezne smernice so pri tem dogovoru zelo 
načelne, saj kot sredstvo navajajo predvsem boljše izkoriščanje razpoložljivih 
proizvodnih zmogljivosti in izvajanje politike ekonomske stabilizacije. Skrat- 
ka, vlagati ne bomo mogli dosti, ker za to ni možnosti, vendar bomo na tej os- 
novi dosegli izredno visoke rezultate doma, poleg tega pa še podvojili izvoz. 
Ob hitrem tehnološkem razvoju v svetu in ob našem sedanjem in bodočem zaosta- 
janju bo to zelo težka naloga. Smernice določajo usmeritev do leta 199o na vseh 
družbenih področjih, pri tem pa za vse današnje probleme najdejo rešitev. V 
smernicah pa ni mogoče zaslediti težke dosedanje situacije, ki se bo nadaljeva- 
la še nekaj let, ampak slikajo neko idealno stanje, ki naj bi ga dosegli do le- 
ta 199o. 

Konkretne pripombe k smernicam pa so naslednje. 

Rast kmetijske proizvodnje je za naslednje 5-letno obdobje ponovno plani- 
rana nižje kot rast industrijske proizvodnje, kar je neustrezno,  saj bi moralo 
biti prav obratno. V kmetijski proizvodnji imamo velike neizkoriščene možnosti, 
ki bi lahko zagotavljale visoko rast. 

Neustrezna je usmeritev, da organizacije združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo, ne bodo prispevale sredstev za skupne potrebe. Takšna rešitev je lahko 
le izjemna, ne more pa biti pravilo, saj s tem organizacije združenega dela, ki 
dobro poslujejo, niso v enakopravnem položaju. 

Združevanje sredstev za razvojne naloge je sicer nujnost, ki jo ugotavlja- 
jo tudi smernice. Za realizacijo te naloge pa bi morali imeti kriterije, kdaj in 
kako združevati sredstva. Ker teh kriterijev ni, združevanje ne poteka ustrezno, 
zato bi morala biti srednjeročna naloga, da bi te kriterije izoblikovali. 

Usmeritev v točki lo bi bilo treba dopolniti. Večje pridobivanje osnovnih 
surovin naj bi se izvajalo pri tistih surovinah in tam, kjer bo eksploatacija 
pri opredeljenih tržnih pogojih ekonomična. Preprečiti bi namreč morali take 
investicije, kot so bile v preteklosti, zato jih ne bom našteval, ker jih vsi 
poznamo. 

Problem razvoja železniškega prometa in njegove racionalnosti je po našem 
mnenju že tako spoznan, da bi kazalo v točki 12 smernic železniški promet izpo- 
staviti pri spreminjanju sedanje strukture odnosa železnica - cesta. 

V točki 13 bi morali dati mesto tudi tako imenovanim tradicionalnim indu- 
strijam, kot sta na primer tekstil in obutev. Njihov položaj je po našem mnenju 
potrebno ohraniti z modernizacijo postopkov. Te industrije, poleg primerne us- 
merjenosti v zunanjo trgovino, zaposlujejo kategorije delavcev, ki se pojavlja- 
jo v vseh sredinah in se v drugih industrijah težko zaposlijo. Vzporedno s tem 
je potrebno razvijati na kooperacijski osnovi tudi spremljajočo strojno indu- 
strijo. 

Usmeritev na področju cen v točki 19 je neprimerna in neusklajena z osnut- 
kom zakona o sistemu družbene  kontrole cen. Zato bi bilo potrebno četrti in 
peti odstavek te točke povsem na novo opredeliti in uskladiti z osnutkom zakona 
oziroma jo črtati. 

Carina pri uvozu in stimulacije pri izvozu sta pomembna instrumenta za 
usmerjanje zunanjetrgovinskih tokov. Osnutek smernic jih ne obravnavaj menimo, 
da je potrebna taka usmeritev, da bi se carine in druge dajatve pri uvozu po- 
stopoma in selektivno zmanjševale,da bi bilo potrebno izvoz nekaterih surovin 
destimulirati z uvedbo dajatev in da se izvozne stimulacije bolj diferencirajo 
glede na stopnjo obdelave in zahtevnost tržišča. 

Nejasna je tudi usmeritev v zvezi z zajemanjem ekstra dohodka (to je zad- 
nji odstavek točke 22) . Menimo, da v tem obdobju še ne bodo dorečene osnove in 
merila za ugotavljanje dejanskega ekstra dohodka. Če pa že bodo, se le-ta ne bi 
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smel zajemati in ne bi smel postati nek nov vir proračunov ali skladov v okvi- 
ru družbenopolitičnih skupnosti. Ekstra dohodek bi se moral odvajati v poslov- 
ne sklade gospodarskih subjektov, 

V točki 25 je podana usmeritev za združevanje razpoložljivih sredstev za 
investicije v financiranje objektov skupnega pomena. Bojimo se, da bo vrednost 
teh objektov tolikšna, da bo zanje potrebno angažirati vsa sredstva gospodar- 
stva in da ne bo za vse'drugo ostalo ničesar. Predlagamo, da se v drugem od- 
stavku črtajo besede "ter drugi ukrepi" ter da se v celoti črta tretji odsta- 
vek te točke. 

V skladu z našo pripombo v točki 6 je potrebno spremeniti usmeritev v zve- 
zi z zbiranjem sredstev za financiranje vseh oblik skupne in splošne porabe. Ta 
sredstva bi morala naraščati selektivno in počasneje od rasti družbenega proiz- 
voda. Tako zbrana sredstva pa bi bilo potrebno učinkoviteje uporabiti tudi za 
odpravljanje podvojenih dejavnosti. Menimo, da organiziranje teh dejavnosti ni 
racionalno in terja posebno usmeritev. Hvala lepa. 

Predsednik  Martin Mlina,rj  S tem je lista prijavljenih za 
razpravo k tej točki izčrpana. Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in zboru predlagam naslednji 
sklep: 

1. Sklepanje o osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega 
razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o se od- 
loži. 

2. Zbor bo o  osnutku odloka o temeljnih smernicah sklepal na seji zbora, 
dne 24. oktobra 1984. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, po- 
tem dajem predlog sklepa na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasujel (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.J Se.je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Preden preidemo na 2. točko dnevnega reda, zbor obveščam, da je k tej 
točki dnevnega reda svoj pismeni prispevek dala skupina delegatov  s sedežem v 
občini Ljubljana Vič-Rudnik. 

Prehajamo na  2.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1986-199o. 

0 predlogu smernic je zbor razpravljal na seji 26. septembra 1984 in skle- 
nil, da bo o tem aktu sklepal na današnji seji. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je predložil spremenjen in dopolnjen predlog smernic, v katerega je 
vključil večino predlogov, ki so bili dani v dosedanjih razpravah. Zaradi pre- 
glednosti so vse spremembe in dopolnitve pisane z velikimi črkami, 

Na današnji seji zbora obravnavamo tako spremenjeni in dopolnjeni predlog, 
ki ste ga prejeli. Hkrati ste prejeli tudi predlog ugotovitev in sklepov, ki 
naj bi jih zbor sprejel po sprejemu predloga smernic kot usmeritev nosilcem 
planiranja v nadaljnjih aktivnostih in pripravi srednjeročnih planskih aktov. 
Ta predlog je pripravila na podlagi dosedanjih razprav skupina delegatov za 
spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. Člani 
skupine delegatov so navzoči na današnji seji. Spremljali bodo razpravo in 
predlagali morebitne spremembe in dopolnitve k predlogu smernic in predlogu 
Ugotovitev in sklepov. 

Poleg gradiv, ki ste jih prejeli k predlogu smernic za sejo 26.9.1984 in 
za današnjo sejo, ste danes prejeli tudi stališča 42. seje Predsedstva SR Slo- 
venije, ki sem jih omenil pri prejšnji točki. Prejeli ste tudi stališča Družbe- 
nopolitičnega zbora, ki jih je sprejel k predlogu smernic na podlagi 72. člena 
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poslovnika Skupščine SR' Slovenije. 

K predlogu smernic so predložile aroandTOJe skupine delegatov iz Nove Gori- 
ce, ki pa so sporočile, da te amandmaje umikajo, ker so ustrezno vsebovani v 
spremenjenem in dopolnjenem predlogu smernic. Amandmaje k spremenjenemu in do- 
polnjenemu predlogu smernic so danes vložili Komisija za narodnosti k 4. točki 
IV. poglavja in 13. alinei V. poglavja ter skupina delegatov iz občine Laško k 
V. poglavju. i 

Uvodno besedo k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju obeh zborov. 
Pričenjam razpravo o spremenjenem in dopolnjenem predlogu smernic in predlogu 
ugotovitev in sklepov. 

Besedo ima tovariš Jordan Blaževič, področje gospodarstva, 14. okoliš, 
Radovljica. 

Jordan  Blaževičt  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Ugotavljamo, da je sredstev za investicije vedno manj. Slovenija je 
pred pomembno odločitvijo glede nadaljnjega razvoja. Vprašanje je, ali naj 
podpiramo stare subjekte, ki zahtevajo veliko sredstev za modernizacijo ali pa 
nove moderne programe. Odločitve naj bodo pretehtane in utemeljene z ekonomski- 
mi analizami, ne pa z raznimi pritiski, Soodgovornost naj prevzamejo tudi po- 
slovne banke. Če bo prišlo do napačnih odločitev, bomo posledice nosili vsi. 
Zato naj se določijo odgovorni subjekti za te odločitve. 

Pri zaposlovanju moramo po ugotovitvi ljubljanskega ekonomskega inštituta 
računati na 15o.ooo premalo produktivno zaposlenih. Tudi za varstvo okolja smo 
premalo naredili. Uničili smo preveč plodne zemlje, onesnažili skoraj vse teko- 
če vode in tudi zrak je v mnogih primerih kritičen. 

Ker naša republika največ izvaža na konvertibilna območja, bi morala ime- 
ti večje možnosti za zamenjavo iztrošene opreme, če smo vsi v Jugoslaviji zain- 
teresirani za tekoče odplačevanje tujih dolgov. Hvala. 

Predsednik Martin  Mlinar;  Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. 

Prekinjam to točko dnevnega reda in prosim prej omenjeno skupino delegatov, 
da se sestane. Skupini pa naj se pridružijo tudi predlagatelji amandmajev iz 
Laškega, poročevalec Komisije za narodnosti ter predstavnik Izvršnega sveta. 
Sejo bo dalje vodila tovarišica podpredsednica, ker se moram kot predsednik 
udeležiti razprave medzborovske skupine delegatov. 

Podpredsednica  Inge  Krunič;  prehajamo na  3.  točko 
dnevnega  reda,  to je na osnutek zakona o sistemu družbene  kontro- 
le cen. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFRJ, Objavljen je bil v Poročevalcu št. 25. K osnut- 
ku zakona ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in osnutek 
sklepa, ki je bil pripravljen na podlagi dosedanjih razprav. 

Predlagam, da k tej  in naslednji točki dnevnega reda zbor imenuje skupi- 
no delegatov, ki naj spremlja razpravo in na podlagi razprave zboru predlaga 
morebitne spremembe in dopolnitve k osnutkoma sklepov, V skupino delegatov pred- 
lagam Mirana Potrča, vodjo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, Bernarda Krivca, poročevalca Odbora za finance. Vi- 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (NeJ Prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za,) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da:je skupina delegatov soglasno izvoljena. 

Uvodno besedo predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije smo po- 
slušali na skupnem zasedanju. Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želijo 
besedo poročevalci delovnih teles? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil Vlado Kajba, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Nova Gorica. 

Vlado  Kajba:  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov daje k osnutku zakona o sistemu družbene kontrole 
cen naslednje splošne in konkretne pripombe. 

Mnenja smo, da moramo z zakonom o sistemu družbene  kontrole cen ustvari- 
ti pogoje za regulacijo enega najpomembnejših elementov trga, to so cene. 
Predlagamo, da naj zakon zajame predvsem urejanje odnosov v primarni delitvi 
in tistih panogah gospodarstva, ki so strateškega pomena za celoten jugoslo- 
vanski prostor, ter na področju cen tistega blaga, ki tvori osnovno življenj- 
sko preskrbo. V zakonu naj bo našteta vrsta blaga, vendar bi moral nekatera 
cenovna področja urejati le globalno, konkretiziral pa naj bi jih trg sam na 
podlagi zakonitosti, ponudbe in povpraševanja. Druga cenovna področja pa naj 
bi bila v njem konkretno opredeljena. Zavzemamo se, da naj bi se prosto obliko- 
vane cene določale z ekonomskimi parametri in ne z zakonom. Po osnutku zakona 
naj bi nosilo odgovornost za družbeno kontrolo cen združeno delo samo, v prime- 
ru motenj pa bi posegel z ukrepi Zvezni izvršni svet. 

Pristojnosti republiških organov za cene v tem zakonu niso določene, razen 
v členih, ki govorijo o soglasju z Zveznim izvršnim svetom. Iz prakse zadnjih 
let vemo, da ukrepi, ki jih je Zvezni izvršni svet sprejemal, niso dali priča- 
kovanih rezultatov. 

Konkretne pripombe so naslednje. 

Vprašljiva je vsebina zadnjega odstavka 3. člena, 8., 14. in 2o. člena. 
Besedilo zadnjega odstavka 3. člena je po našem mnenju v nasprotju s 6, členom. 
14 in 2o. člen sta vsebinsko močno povezana. Izjema ukrepov neposredne kontro- 
le cen na podlagi obeh zapisov ni zajamčena. Vprašljiva je tudi tehnika izva- 
janja kontrole za uvedbo le-te, ki nam ni poznana. 

V celoti so vprašljive tudi izjeme, za katere se ne bi izvajala neposred- 
na kontrola organa Zveznega izvršnega sveta, saj so nekatere med njimi gotovo 
potrebne njenega nadzora (promet, cene na področju družbenih dejavnosti). 

Izhodišča za predpisovanje ukrepov neposredne kontrole cen so v 17. členu 
preohlapna. Smotrna uporaba materialnih dejavnikov proizvodnje, raven in raz- 
merje cen na domačem in tujem trgu, kazalniki učinkovitosti gospodarjenja in 
namenska delitev dohodka so  sicer res kvalitetno izhodišče, ni pa določeno, 
kako se bodo ti kriteriji pri predpisovanju ukrepov družbene kontrole cen upo- 
rabljali. 

Drugi odstavek druge alinee 18. člena določa, da se uvedejo ukrepi nepo- 
sredne družbene kontrole cen, da se zagotovi najmanj enostavna reprodukcija in 
da se v razmerjih med cenami ne poslabša relativni položaj teh panog. Po našem 
mnenju ta določba ni sprejemljiva. Spreminjanje relativnega položaja panoge je 
normalna zakonitost vsakega gospodarstva. Nesmiselno je z ukrepi neposredne 
kontrole cen to preprečevati. 

Alternativa v 21.  Členu naj se črta zaradi smotrnosti postopka. 

Ugotavljamo tudi, da niti iz osnutka niti iz obrazložitve ni poznana teh- 
nika izvajanja zakona. Imamo resne pomisleke, da bo izvajanje zahtevalo ogromno 
administrativnega dela. To stališče podkrepljujemo tudi z ugotovitvijo, da iz 
same vsebine zakona ni ;razvidno, na kakšen način in kdaj bodo nastopili pogoji 
za uveljavitev ukrepov družbenega nadzora cen r prek ustreznega administrativ- 
nega ukrepanja. 

Osnutek zakona z obrazložitvijo po našem mnenju kaže na neusklajenost 
Predlagatelja osnutka zakona in pripravijalca obrazložitve. 
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Podpredsednica  Inge  Krunič;  K razpravi se je prijavil tovariš 
Rado Bohinc, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Rado  Bohinc:  Tovarišice in tovariši delegati! Želim vas sezna- 
niti s stališči Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, ki je pred 
nekaj dnevi razpravljal o osnutku zakona o družbeni kontroli cen. 

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je pri obravnavi osnutka 
zakona o sistemu družbene kontrole cen podprl temeljna izhodišča osnutka zako- 
na ter se zavzel za čimprejšnjo odpravo pomanjkljivosti in nejasnosti v zako- 
nu, tako da bi se zakon začel uporabljati brez predhodnega obdobja v letu 1985. 
Izvršilni odbor je postavil tudi zahtevo, da se hkrati z zakonom obravnavajo 
in sprejmejo vsi potrebni podzakonski akti, ki so nujni za operativno izvaja- 
nje zakona, V celoti sta po mnenju Izvršilnega odbora sprejemljivi dve osnovni 
izhodišči v osnutku zakona, in sicer samostojnost delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela pri oblikovanju cen po pogojih trga in pravica ter 
dolžnost organov družbenopolitičnih skupnosti, da predvsem z zakonskimi ukrepi 
vplivajo na ponudbo in povpraševanje, samo izjemoma pa z ukrepi neposredne kon- 
trole cen. 

Ukrepi neposredne kontrole cen morajo postati izjema in ne sistem, Osnov- 
ni pogoj za to pa je ekonomska politika, ki mora biti usmerjena v pozitivno 
delovanje trga. Zakon mora zato podrobneje opredeliti izjemnost pogojev, ki 
dopuščajo sprejemanje ukrepov neposredne kontrole cen. V zakon naj se vključi, 
da se ukrepi neposredne kontrole cen sprejemajo na podlagi aktov o skupni eko- 
nomski in cenovni politiki Jugoslavije, ki mora  vsebovati natančnejše osnove 
o tem, kdaj se lahko sprejmejo takšni ukrepi. Organ družbenopolitične skupnosti 
mora poprej podrobno proučiti stanje na trgu in ugotoviti, v kolikšni meri je 
ogroženo uresničevanje temeljnih ciljev družbenega plana Jugoslavije in drugih 
planskih aktov na ravni federacije. 

Nadalje je potrebno v zakon vgraditi določbo, da se morajo hkrati z ukrepi 
neposredne kontrole cen sprejeti tudi ekonomski ukrepi ali vsaj program ukrepov 
za vzpostavitev stabilnejših odnosov na trgu. Zvezni izvršni svet naj bi o po- 
daljšanju ukrepov obvezno obvestil Skupščino SFR Jugoslavije in ji poročal o 
učinkih že sprejetih ekonomskih ukrepov, o vzrokih za podaljšanje teh ter o do- 
datnih ekonomskih ukrepih, ki jih predlaga za izboljšanje tržnih razmer. 

Zavzemamo se nadalje za odpravo linearnih in možne globalne veljavnosti 
ukrepov neposredne kontrole ter za različno možno trajanje posameznih ukrepov 
v odvisnosti od obsega in značaja motenj na trgu oziroma na posameznih področ- 
jih in v odvisnosti od časa, ki je nujno potreben, da s sprejetimi ekonomskimi 
ukrepi odstranijo tudi motnje. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da se je 
šestmesečni maksimalni rok, ki je bil predpisan kot maksimalni, uporabljal na 
splošno za vse oblike ukrepov in za vse proizvode ter storitve, predvsem pa se 
je podaljševal brez sprejetja ustreznih ekonomskih ukrepov pred podaljšanjem. 

Samoupravno urejanje razmerij pri cenah, v odnosih medsebojne odvisnosti, 
povezanosti in odgovornosti mora zakon opredeliti kot temelj družbene kontrole 
cen. Slednje je po mnenju Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije 
močno nedoločeno. Ker se v praksi v velikem obsegu pojavljajo nezakonitosti pri 
urejanju cen s samoupravnimi sporazumi, je potrebno vgraditi v zakon določbe o 
tem, kakšne oblike samoupravnega sporazumevanja so dopustne in kakšne ne. Naj- 
primernejša bi bila po našem mnenju negativna opredelitev, in sicer v temle; 

1. Nedopustno je urejati konkretna cenovna razmerja, določati torej v sa- 
moupravnem sporazumu številčno izražene cene s samoupravnimi sporazumi, ki ne 
temeljijo na skupnem ustvarjanju dohodka, ki torej ne urejajo odnosov pri skup- 
nem poslovanju na osnovi udeležbe na skupnem prihodku ob skupnem riziku. 

2. Poenotenje kriterijev družbene kontrole cen je dopustno urejati na 
splošen način s samoupravnimi sporazumi ali družbenimi dogovori le kot s samo- 
upravnimi splošnimi akti. Nedopustno pa bi bilo v takih aktih določati konkret- 
ne, to je številčno določene cene. 

Udeleženci v teh samoupravnih sporazumih ali družbenih dogovorih so po na- 
šem mnenju obvezno institucije, ki morajo tudi sicer prevzeti pomembno vlogo v 
samoupravnem, torej družbenem nadzoru cen. To so družbeni organ za cene, kakor- 
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koli že bo opredeljen, skupnost za cene ali drugače, nadalje splošna združenja 
gospodarske zbornice, organizacije porabnikov, sindikat in podobno. Tudi sicer 
smo mnenja, da spodbujanje in sodelovanje pri pripravi, pomoč in, kot rečeno, 
udeležba v teh samoupravnih sporazumih oziroma družbenih dogovorih je poglavit- 
na naloga zbornic na področju cen, ne pa, kot je po našem mnenju to sedaj v 
osnutku nepravilno opredeljeno, vodenje sankcijskih postopkov zoper kršilce 
predpisov o cenah. 

Glede cen osnovnih surovin in repromaterialov predlagamo, da se za te pro- 
izvode predvidi način oblikovanja cen na podlagi enotnih osnov, določenih v 
planskih aktih, podobno kot to predvideva 6. člen sedanjega besedila osnutka 
za energetiko in železniški ter ptt promet. Številna odstopanja dejanskih cen 
od uradnih cen pri pomembnih surovinah in repromaterialih terjajo vzpostavitev 
enotnih osnov oziroma kriterijev družbene kontrole cen, ki morajo po našem mne- 
nju izhajati iz nujnosti optimalizacije dela, usklajenem razvoju v teh dejavno- 
stih ter upoštevati nujnost konkurenčne sposobnosti v izvozu, predvsem predelo- 
valne industrije, torej izdelkov višje stopnje predelave. 

Nadalje želimo izpostaviti enakopravnejše obravnavanje trgovine, saj iz 
osnutka ni razvidno, da lahko trgovina samostojno oblikuje cene za svoje sto- 
ritve. Že sedanji nerealno postavljeni deleži za kritje stroškov trgovine zah- 
tevajo nekatera zvišanja teh deležev, na primer, predelava železa, barvaste 
metalurgije, inštalacijski material, kmetijska mehanizacija ali umetna gnojila. 
Oblikovanje cen v trgovini mora biti v skladu z načinom oblikovanja cen v pro- 
izvodnji. Če se proizvajalčeve cene oblikujejo samostojno, po pogojih trga, se 
naj na enak način oblikujejo tudi deleži v trgovini. Družbena kontrola cen v 
trgovini pa naj se zagotovi s skupnim dogovarjanjem proizvajalnih in trgovskih 
organizacij v Gospodarski zbornici Jugoslavije, torej o višini deleža za krit- 
je stroškov trgovine, predvsem pri proizvodih, kjer je povpraševanje neelastič- 
no in kjer določanje tega deleža ni mogoče prepustiti trgu oziroma svobodnemu 
oblikovanju. 

Ne nazadnje smo mnenja, da je potrebno v zakonu urediti tudi vprašanje 
kompenzacij za primer, ko je z ukrepi neposredne kontrole prizadeta enakoprav- 
nost posameznih organizacij združenega del^ n^ trgu. Hvala lepa! 

Podpredsednica  Inge Krunič;  Besedo ima tovariš Marjan Kobav, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 4. okoliš, Ljubljana 
Šiška. 

Marjan Kobav; Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Ker je večina mnenj in pripomb že vsebovanih v osnutku sklepov, 
bi dal konkretno pripombo le k 3. členu. Delno je o tem govoril tudi predstav- 
nik Gospodarske zbornice Slovenije. 

V določbi tega člena je predvideno, da bodo elemente za oblikovanje cen 
posameznim proizvodom v reprodukcijski verigi določale organizacije združenega 
dela s samoupravnimi sporazumi. Že dosedanje izkušnje kažejo, da so številni 
samoupravni sporazumi služili kot sredstvo izsiljevanja in višanja cen surovi- 
nam in polizdelkom. Zato bi bilo potrebno v zakon vgraditi takšne kriterije, 
ki bi preprečevali ohranjanje sedanje prakse na tem področju. Ocenjujemo tudi, 
da bo uresničevanje predlagane ureditve terjalo sprejem številnih samoupravnih 
sporazumov in drugih samoupravnih splošnih aktov. Zato ni točna trditev v ob- 
razložitvi, da za izvrševanje zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva, 
0 kriterijih je že bil govor, menim pa, da določeni kriteriji morajo vendarle 
biti, ker sicer ne bomo vedeli, kdaj se cene oblikujejo normalno in kdaj se ob- 
likujejo na monopolni način. Hvala lepal 

Podpredsednica  Inge  Krunič;  Besedo ima tovarišica Ivanka Plan- 
kar, področje gospodarstva, 9. okoliš, Grosuplje. 

Ivanka  Plankar;  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela občine Grosuplje je 
na svoji seji dne 8.1o.l984 obravnavala osnutek zakona o sistemu družbene kon- 
trole cen in ima k predloženemu besedilu naslednje pripombe. 
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8. člen predlaganega osnutka določa, da se cene proizvodov in storitev, 
ki se proizvajajo oziroma opravljajo na podlagi posamičnih naročil in po poseb- 
nih tehničnih pogojih ter prodajajo neposredno ali na javnih dražbah, določijo 
s pogodbo v fiksnem znesku in se smejo spreminjati samo s spremembo pogodbe in 
v dogovorjenem roku. V navedeno skupino spadajo tudi gradbene storitve, za ka- 
tere pa so načini oblikovanja cen in spremembe cen določene že v zakonu o obli- 
gacijskih razmerjih, in sicer v členih 635 do 639. Določba 8, člena v predlaga- 
ni obliki je torej v nasprotju z določili zakona o obligacijskih razmerjih. To 
neskladje sicer ugotavlja tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pravi, 
da kaže razmisliti o tem, da se to določbo opredeli kot prehodno določbo. Naša 
delegacija meni, da to ni dovolj. Potrebno je namreč zahtevati,da se 8. člen 
črta ali pa vsaj uskladi z zakonom o obligacijskih razmerjih, kar pomeni, da 
je potrebno besedilo dopolniti tako, da se za besedama "javnih dražbah" doda 
besedilo "razen za gradbena dela". Enako je potrebno vsebino tega člena  popra- 
viti tudi v primeru, da se ta določba prenese v prehodne določbe. 

Navedena sprememba 8. člena je nujna, kajti v nasprotnem primeru bo izva- 
jalec gradbenih del v neenakopravnem položaju do investitorja. Vemo, da se ob- 
jekti gradijo za daljše časovno razdobje (na primer eno leto). V tem času pa 
se bistveno spremenijo cene vhodnih materialov (v sedanji situaciji najmanj za 
5o odstotkov.) . V takih razmerah ni potrebno posebej poudariti, kaj bi za dokončne- 
ga izvajalca gradbenih del pomenila fiksna cena do konca gradnje ob dejstvu, da 
mu dohodek predstavlja le 28 odstotkov prodajne cene, vse drugo pa so materi- 
alni stroški, na katere pa zaradi visoke inflacijske stopnje ne more imeti po- 
sebnega vpliva. Menimo, da določbe zakona o obligacijskih razmerjih, ki se na- 
našajo na gradbeno pogodbo, enakopravno obravnavajo izvajalce in investitorja, 
saj jim je osnova enakopravna porazdelitev posledic objektivnih pogojev gospo- 
darjenja - inflacija. Zato ni razlogov, da bi z drugim sistemskim zakonom (za- 
konom o družbeni kontroli cen) sprejemali določbe, ki bi bile v nasprotju z 
določbami zakona o obligacijskih razmerjih. Hvala. 

Podpredsednica  Inge  Krunič)  Besedo ima tovarišica Vika Logar, 
delegat  Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Domžale. 

Vika  Logar:  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegatil Skupina delegatov podpira osnutek zakona o sistemu družbene kontrole 
cen in rešitve, ki izhajajo iz njegovega prvega dela. Pri tem pa delegati oce- 
njujemo, da je drugi del nedorečen. Menimo namreč, da je potrebno za uvedbo 
neposredne družbene kontrole cen, ki je v pristojnosti Zveznega izvršnega sve- 
ta, natančneje opredeliti kriterije. Poleg tega je tudi potrebno, da se dolž- 
nosti Zveznega izvršnega sveta v primeru sprejema ukrepa neposredne družbene 
kontrole cen konkretneje opredelijo, ker je bila dosedanja praksa, da je Zvezni 
izvršni svet v skladu s svojimi pristojnostmi sicer interveniral, učinkov in 
odgovornosti pa ni bilo. 

Imamo tudi  pripombo v zvezi z organi, ki naj bi izvajali družbeno kontro- 
lo cen, ker menimo, da organ v okviru gospodarske zbornice in zavodi za cene 
niso primerna rešitev in tudi ne skupnosti za cene v takšni obliki, kot je se- 
daj. Zato predlagamo, da se osnutek dopolni z rešitvami, ki ne bodo pomenile 
dodatnega administriranja oziroma ustanavljanja novih organov, ki bodo v največ- 
ji možni meri upoštevale tržne zakonitosti. Hvala! 

Podpredsednica  Inge  Krunič;  Besedo ima tovariš Anton Simonič, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 41. okoliš, Maribor Ta- 
bor. 

Anton  Simonič;  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Naša skupina je obravnavala osnutek zakona o družbeni kontroli 
cen in pripombe oziroma stališče Izvršnega sveta in delovnih teles. V glavnem 
se je strinjala s stališči Izvršnega sveta, vendar ima k osnutku nekaj konkret- 
nih pripomb. Besedilo 2. člena opredeljuje, da imajo pravico do oblikovanja 
cen samo delavci v temeljnih organizacijah. To pomeni, da delavci v enoviti de- 
lovni organizaciji te pravice nimajo.  Zato predlagamo, da se besedilo glasi 
tako, da imajo to pravico delavci v organizacijah združenega dela in skupnosti. 

Iz zakona je v celoti izpuščeno področje obrti. Menimo, da je tudi obrtni- 
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ke potrebno kontrol-irati oziroma da iraajo tudi ti enake pravice in obveznosti 
do oblikovanja cen. 

V zvezi z 12. filenom predlagamo, da se besedilo "organ za cene" nadomesti 
z besedilom "organ za kontrolo cen", da ne bi prišlo pozneje do kakšnih nespo- 
razumov. Ta organ naj bi imel izključno fukcijo kontrole cen. 

Razen tega menimo, o tem je govorila tudi delegatka pred menoj, da ni druž- 
beno smotrno organizirati novih organov za kontrolo cen, še manj pa dovoliti, 
da so ti organi sedanje skupnosti za cene, Iz prakse vemo, da so bile sedanje 
skupnosti za cene predvsem po republikah in občinah v glavnem razlog za  nee- 
notno jugoslovansko tržišče. Takšna kontrola cen bi se lahko po republikah tu- 
di v bodoče manifestirala. Predlagamo, da se ne ustanovi nov organ za kontrolo 
cen, ampak naj to prevzamejo sedanji organi, bodisi komite za gospodarstvo ali 
komite za tržišče in cene, predvsem pa splošna združenja pri gospodarski zbor- 
nici. 

Strinjamo se z Izvršnim svetom, da se v 21. členu varianta črta. Poleg 
tega predlagamo, da se poostrijo kazenske določbe, ker so po našem mnenju še 
vedno premalo stroge in bi lahko bile močnejši spodbujevalec racionalnosti ob- 
likovanja cen. 

Na koncu naj še obvestim zbor, da so se delegacije občin Maribor uskladi- 
le in smo se dogovorili, da to stališče posredujemo v imenu vseh mariborskih 
občin. 

Podpredsednica Inge Krunič; K razpravi se je prijavil tovariš 
Jože Holešek, delegat s področja gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje. 

Jože  Holešek:  Tovarišice in tovariši delegati! Predlagamo, 
naj se določbe 14. člena dopolnijo še z določbami o odgovornosti, in sicer i 
"Ob sprejetju ukrepa neposredne kontrole cen mora organ, ki ukrep predlaga, 
ugotoviti tudi svojo odgovornost in odgovornost drugih za nastanek pogojev, ki 
tak ukrep zahtevajo". 

Menimo, da bo le na ta način doseženo vsaj enako obravnavanje motenj v 
tokovih družbene reprodukcije na ravni narodnega gospodarstva z motnjami v gos- 
podar jenju v organizacijah združenega dela. Glede na pomembnost in na posledice, 
ki izhajajo iz motenj na enem ali drugem nivoju, je to še najmanj, kar smo 
dolžni zahtevati. Hvala! 

Podpredsednica Inge Krunič; Besedo ima tovariš Valter Horvat, 
področje gospodarstva, 45. okoliš. Gornja Kadgona. 

Valter  Horvat:  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Naša skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 5. oktobra obravnavala osnutek zakona o sistemu druž- 
bene kontrole cen ter sprejela naslednje ugotovitve in stališča. 

1. Delegati v celoti podpiramo stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k osnutku zakona o sistemu družbene kontrole cen in se strinjamo s kon- 
kretnimi pripombami k posameznim členom. 

2. Predvsem je potrebno dopolniti tisti del osnutka zakona, ki se nanaša 
na neposredno kontrolo cen. Menimo, da so določbe osnutka zakona v tem delu v 
nasprotju s temeljnimi določbami zakona. Temeljne določbe določajo osnovna iz- 
hodišča za oblikovanje cen, s katerimi v celoti soglašamo. V delu osnutka za- 
kona, ki se nanaša na družbeno kontrolo cen, posebej pa na neposredno kontrolo 
cen, so dane možnosti za uveljavljanje ukrepov neposredne kontrole cen pristoj- 
nim organom. Tako v celoti zanikujemo temeljne določbe osnutka zakona. Zaveda- 
mo se, da bodo tudi v prihodnje potrebni ukrepi neposredne kontrole cen, vendar 
je potrebno jasneje opredeliti razloge za predpisovanje ukrepov neposredne kon- 
trole cen. 

V 4. členu osnutka zakona so opredeljeni družbeni plani in ukrepi ekonom- 
ske politike kot instrumenti, s katerimi bomo ustvarjali pogoje, ki bodo žago- 
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tavljali delavcem oblikovanje cen svojih proizvodov v skladu s tržnimi pogoji. 
Zato ni dopustno, da v 14, žlenu osnutka zakona dopuščamo možnost uvedbe ukre- 
pov neposredne kontrole cen v primeru, če ukrepi ekonomske politike ne dajejo 
ustreznih rezultatov. Menimo, da s tem tudi v prihodnje dopuščamo možnost ek- 
sperimentiranja z ukrepi ekonomske politike, ne glede na posledice. Menimo, da 
z razpoložljivim znanjem in izkušnjami to ni več dopustno in da je potrebno z 
vso odgovornostjo sprejemati in spremljati učinke ukrepov ekonomske politike 
ter se s tem izogibati motnjam na trgu, ne pa že v naprej dajati možnost za 
uvedbo ukrepov neposredne kontrole cen, kolikor ukrepi ekonomske politike ne 
bodo imeli ustreznih učinkov. 

Nadalje menimo, da mora biti čas trajanja ukrepa neposredne kontrole cen 
določen glede na težo in posledice posameznih ukrepov in lahko le izjemoma tra- 
ja šest mesecev. 

Prav tako podpiramo mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da je 
organ, ki predlaga oziroma sprejema ukrep neposredne kontrole cen, dolžan hkra- 
ti z ukrepom predložiti oziroma sprejeti tudi ukrepe ekonomske politike za od- 
pravo vzrokov,ki so narekovali sprejem ukrepov neposredne kontrole cen. Čas 
trajanja ukrepa neposredne kontrole cen mora izhajati iz programa izvajanja in 
delovanja predloženih ukrepov ekonomske politike. 

Po mnenju delegacije je nevzdržna opredelitev proizvodov in storitev, 
pomembnih za vso državo. Menimo, da so to lahko le nekateri proizvodi, ki po- 
membneje vplivajo na gibanje življenjskih stroškov in na življenjski standard 
delovnih ljudi. 

Te proizvode je potrebno v zakonu taksativno našteti. Tako široka oprede- 
litev proizvodov in storitev, pomembnih za vso državo, ki so navedeni v 2o, 
členu osnutka zakona, daje tudi v prihodnje možnost splošnim zamrznitvam cen, 
kar je po našem mnenju nedopustno. Bogate izkušnje iz zadnjih nekaj let so nas 
morale naučiti, kakšne posledice povzročajo takšni ukrepi. Izoblikovati moramo 
takšen zakon, ki bo dopuščal uvajanje ukrepov neposredne kontrole le v izjemnih 
primerih in le za izjemno število proizvodov. Hvala! 

Podpredsednica  Inge  Krunič:  Hvala lepa. Želi še kdo razprav- 
ljati? (Ne.) Pismenih prijav za razpravo ni več. 

Obveščam zbor, da sta pismene pripombe k osnutku zakona posredovali skupi- 
ni delegatov Skupščin občin Ljubljana Moste-Polje in Kranja, 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda. Skupina delegatov,ki smo jo imenovali na začetku te točke, 
bo spremljala tudi razpravo pri 4, točki dnevnega reda. 

Prehajamo na  4,  točko  dnevnega  reda,  to je na osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v do- 
mače organizacije združenega dela. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 2bor repub- 
lik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. K osnutku zakona ste prejeli mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in osnutek sklepa, ki je bil pripravljen 
na podlagi dosedanjih razprav. 

Osnutek zakona je obravnavala tudi Komisija za mednarodne odnose, ki ni 
imela pripomb. 

Skupina delegatov, ki je bila imenovana pri prejšnji točki, bo spremljala 
tudi razpravo k tej točki. 

Sprašujem, če želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želi predstavnik 
Izvršnega sveta besedo?. (Ne.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pri tej točki se je prijavil k razpravi Stanko Kaube, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 39. okoliš, občina Ma- 
ribor Rotovž. 
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Stanko  Kau. be;  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovari- 
ši delegatil Naša skupina delegatov je ob obravnavi predloženega gradiva spre- 
jela naslednje ugotovitve oziroma stališča. 

K 5. členu podpiramo predlog, da se v vlaganja lahko vključijo tudi kredi- 
ti, vendar menimo, da se mora odplačevanje izvajati v odvisnosti od udeležbe 
pri kreditu posameznega partnerja. 

K 6. členu. Podpiramo predlog razširitve pristopa za tuje banke in druge 
tuje finančne organizacije. Vendar menimo, da bi naj imeli pravico pristopa 
tudi ostali subjekti kot na primer podjetja in tako dalje. 

K 8. in lo.a členu. Menimo, da naj velja možnost vlaganja tuje osebe samo 
za opremo, in to v skladu s komisijami za uvoz opreme pri zbornicah in devizni 
režim. Vprašljiv pa je vložek tuje osebe v obliki surovin in reproraateriala, ki 
sta predmet obnavljanja. 

K 15. in 18.a členu. Podpiramo razbremenitev tujega partnerja, navedeno 
pod točkami 1., 4., 5. in 6. menimo pa, da mora partner poravnati obveznosti 
za solidarnost pri graditvi in uporabi stanovanj ter za štipendiranje in šola- 
nje študentov in učencev. 

K 15. členu, 18.f člen. Mnenja smo, da stališče, da dobi partner vložena 
sredstva na evidenčni račun po tečaju, ki velja na dan vložitve sredstev, ne 
bo privlačen za tuje partnerje. 

K 24. členu. Podpiramo enotni rok za vse udeležence za postopke 3o dni. 
Dodatno menimo, da bi morali konkretneje določiti jamstvo za odplačevanje kre- 
ditov in ostalih obveznosti do tujega partnerja z obveznim izvozom, za katere- 
ga prevzame jamstvo tuji partner. 

Glede skupnih naložb v družbeno gospodarstvo menimo, da bi povečali rizik 
neporavnanih deviznih obveznosti. Hvala. 

Podpredsednica  Inge  Krunip: Besedo ima tovarišica Marija Tret- 
jak, delegatka za področje gospodarstva, 35. okoliš. Slovenj Gradec. 

Marija  Tretjak;  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije s področja gospodarstva, 35. okoliš v občini Slovenj Gradec je na svoji 
seji dne 5. oktobra 1984 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega de- 
la, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Člani skupine so osnutek zakona skupno s stališči in 
mnenji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v celoti podprli, vendar pa želi- 
jo opozoriti še na nekatera vsebinska vprašanja, ki so pomembna pri praktičnem 
izvajanju zakona. 

Skupina meni, da bi morale biti v osnutku zakona bolj precizirane pravice 
skupnega poslovnega organa glede poslovne in razvojne politike, investicijskih 
vlaganj in drugih vprašanj, ker po dosedanjih predlaganih rešitvah  še zmeraj 
ni dovolj razumljivo in jasno, kako in v kakšnem obsegu lahko odloča poslovni 
organ. 

Skupina ob tem podpira prvo varianto pripomb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije v 12. členu. 

Člani skupine načeloma podpirajo stališča Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da se dopolni 15. člen oziroma novi 18.f člen zakona, vendar pa me- 
nijo, da bi morala biti v zakonu dana možnost, da se vložena sredstva tujega 
partnerja lahko registrirajo oziroma vodijo tudi v tuji valuti. Čestokrat se 
namreč tuji partnerji prav zaradi tega, ker se vložena sredstva vodijo v dinar- 
jih, iz ekonomskih razlogov ne odločajo za skupne naložbe. 

Skupina tudi meni, da je potrebno postopke glede registracij pogodb o tu- 
jih vlaganjih rokovno precizirati in ob tem podpira stališče republiškega Iz- 
vršnega sveta k 24. členu zakona. Člani skupine nadalje menijo, da bi moral za- 
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kon zaradi poenostavitve postopka izvajanja in evidentiranja tujih vlaganj po 
že obstoječi pogodbi omogočiti tudi dodatna vlaganja ali reinvest^ranja v dru- 
ge programe, ki so v skladu s skupnimi interesi in cilji gospodarskega in 
družbenega razvoja republike oziroma avtonomne pokrajine, zato meni, da bi bi- 
lo potrebno v tem smislu dopolniti 25. člen osnutka zakona. 

Končno so člani skupine v zvezi z neposrednim izvajanjem pogodb o tujih 
vlaganjih ugotavljali, da zakonodaja ne določa, od kod naj delovne organizaci- 
je dobijo devizna sredstva za transfer dobička, glede na to, da je devizna par- 
ticipacija, s katero delovna organizacija razpolaga, določena in iz tega dela 
sredstev ni mogoče transferirati še dobička. Predlagamo, da se devizna parti- 
cipacija obračuna šele po transferu dobička. 

In končno je skupina delegatov še menila, da bi bilo potrebno k spremem- 
bam in dopolnitvam zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije 
združenega dela še določiti najnižji odstotek sredstev, s katerimi bi tuji vla- 
gatelji sodelovali pri skupnem kapitalu glede na enakopravnost pri odločanju v 
skupnem poslovnem organu. 

To so bila mnenja, ki so nastala na podlagi praktičnih izkušenj, saj ima- 
mo v naši občini organizacijo združenega dela, ki že več let uspešno sodeluje 
s tujim partnerjem. 

Podpredsednica  Inge Kruničj  K razpravi se je prijavil tovariš 
Rajko Dežman, področje gospodarstva, 1. okoliš, Ljubljana Bežigrad. 

Rajko  Dežman;  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Naša skupina je obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega 
dela in sprejela naslednje pripombe in predloge organizacij združenega dela, 
izvršnega sveta skupščine občine in samih delegatov. 

Skupina delegatov podpira spremembe in dopolnitve zakona, vendar zahteva, 
da bi moral biti zakon čira krajši in čim jasnejši predvsem zaradi tujih vla- 
gateljev. Odpovedati bi se morali terminologiji, ki predstavlja veliko oviro 
pri pogajanjih pa tudi pri prevodih zakona v svetovne  jezike. Mnenja smo, da 
mora pri sklenitvi pogodbe sodelovati raočan pogajalski team, s tem da organi, 
ki pogodbo odobravajo, le-to podrobno proučijo. 

Delegati se strinjamo s predlaganim črtanjem dosedanje omejitve deleža 
sredstev tujega partnerja, vendar menimo, da samo predlagano črtanje omejitve 
zunanjega lastniškega deleža ni zadosten pogoj za povečanje tujih  naložb. Ve- 
činski delež tujega vlagatelja ne pomeni nobene nevarnosti, če so ostale določ- 
be v pogodbi precizno določene. Kazalo bi določiti spodnjo mejo vloge tujega 
partnerja. 

Med spremembami, ki so predlagane, velja omeniti tudi tisto, ki predvide- 
va olajšave tujega lastnika sredstev prek različne obremenitve celotnega pri- 
hodka, s stroški pred ugotovitvijo dohodka za delitev. S predlaganimi spremem- 
bami lastnik tujih sredstev ne bi bil več obremenjen z delom stroškov, ki za- 
devajo skupno poslovanje. 

Oprostitev nekaterih pogodbenih in samoupravnih obveznosti je ekonomsko 
in družbeno nesprejemljivo, zato bi smeli dopuščati samo minimalne oprostitve, 
še posebno, če upoštevamo, da je obdavčitev veliko nižja kot pa v kapitalistič- 
nih gospodarstvih. 

Za obveznosti naj bi tujega partnerja zavezali s pogodbo. Po dikciji, ki 
jo predlaga osnutek sprememb, pravice skupnega poslovnega organa sicer niso 
eksplicitno razširjene na omenjeno področje odločanja, ugotovimo lahko le, da 
je formulacija tega odnosa v predlaganih spremembah mnogo manj jasna, kot v 
sedaj veljavnem zakonu. Menimo, da bi bilo treba v 12. členu predlaganega os- 
nutka pogumno zapisati,• da skupni organ upravljanja odloča o vseh poslovnih 
zadevah. V zakon o združenem delu ali v drug zakon pa bi bilo treba vnesti do- 
ločilo, da v primeru takih organizacij združenega dela, ko gre za skupna vla- 
ganja, domači predstavniki v skupnem organu upravljanja predhodno pridobijo 
soglasje pristojnega samoupravnega organa. 
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Pričakujemo, da bo predloženi osnutek uredil oziroma razjasnil tudi vpra- 
šanje neusklajenosti 24. člena sedaj veljavnega zakona o vlaganju sredstev tu- 
jih oseb v domače organizacije združenega dela z deviznim zakonom, saj je bilo 
s strani Narodne banke Slovenije v praksi tolraačeno, da tuja oseba ne more upo- 
rabiti v dinarjih izplačanega dobička za nakup proizvodov in izvoz iz Jugosla- 
vije. Hvala lepa. 

Podpredsednica  1'nge  Kruničj  K razpravi se je prijavil tovariš 
Marjan Kobav, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 4. oko- 
liš, Ljubljana Šiška. 

Marjan  Kobav:  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Poleg splošnih pripomb, ki jih dajemo pismeno, imamo k osnutku 
zakona tudi pripombo, da v njem ni precizirana oblika dohodka, ki bo pripadala 
tujim vlagateljem. Ali gre za dinarska sredstva, ali za devizna sredstva, ali 
pa za blago? Hvala lepa. 

Podpredsednica  Inge  Krunič;  Hvala lepa! Želi še kdo razprav- 
ljati? (Nihče.J Če ne želi nihče, potem obveščam zbor, da je k tej točki posla- 
la pismene pripombe skupina delegatov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam tu- 
di to točko dnevnega reda. Skupina delegatov naj se sestane, prouči razpravo 
in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve k osnutkoma sklepov, torej k 
prejšnji in tej točki. Skupini delegatov naj se pridružijo tudi člani delega- 
cije, predstavniki Izvršnega sveta in Gospodarske zbornice. 

Prehajamo na  5.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper jemanje talcev. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Skupščina 
SFR Jugoslavije. K predlogu zakona ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in danes predlog odloka o soglasju, o katerem bomo glasovali. 
Predlog zakona je obravnavala tudi Zakonodajno^-pravna komisija, ki z vidika 
svoje pristojnosti ni imela pripomb. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo besedo poroče- 
valci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav k tej točki dnevnega reda nimam. Želi 
kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpra- 
vo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji mednarodne konvencije zoper jemanje talcev. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona sprejet z 
večino glasov. 

Prehajamo na  6.  točko  dnevnega  reda,  to je na poro- 
čilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR 
Jugoslaviji. 

Poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora ste prejeli danes v 
pisni obliki. Prosim tovarišico Francko Herga, da zboru poroča. 

Francka  Herga;  Tovarišice in tovariši delegati! Vse od 
sprejema osnutka družbenega dogovora poteka v Koordinacijskem odboru pri Pred- 
sedstvu Zveze sindikatov Jugoslavije pospešena strokovna in usklajevalna ak- 
tivnost, ki še ni končana. Z namenom, da bi delegati obeh pristojnih zborov 
Skupščine SR Slovenije bili tekoče seznanjeni z rezultati uveljavljanja spre- 
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jetih stališč ob obravnavi osnutka, ste danes prejeli poročilo o poteku uskla- 
jevanja besedila tega družbenega dogovora, poročilo ste dobili šele danes na 
klop predvsem zaradi tega, ker smo vas želeli seznaniti z zadnjimi usklajevanji 
tega dokumenta, ki poteka skoraj vsak teden. 

Gradivo, ki je bilo objavljeno v delegatskem Poročevalcu, še ni dokončno 
besedilo predloga, temveč le ena izmed zadnjih variant delovnega besedila za 
njegovo pripravo. Tudi jto besedilo je že dopolnjeno, usklajevanje pa se bo na- 
daljevalo v naslednjih dneh. 

Usklajevanje ter priprava predloga poteka ob intenzivnem vključevanju 
vseh republik in avtonomnih pokrajin, vanjo pa se vključujejo tudi organi in 
delovna telesa organov federacije, ki so predvideni kot udeleženci tega druž- 
benega dogovora. 

Skupščina SR Slovenije je osnutek družbenega dogovora obravnavala v maju 
tega leta. Pri tem je soglašala z njegovimi izhodiščnimi cilji, skupnemu dele- 
gatu predvidenih podpisnikov iz naše republike v Koordinacijskem odboru pa je 
naložila, da v nadaljnjem postopku uveljavlja sprejete kritične pripombe in 
zahteve po dopolnitvi v osnutku predloženega besedila. Delegata v Zveznem 
koordinacijskem odboru je sklep Skupščine SR Slovenije zavezal, da uveljavlja 
zlasti temeljne pripombe, ki so navedene v tem poročilu, ki vam je predloženo, 
zato tega ne bi brala. 

Stališča Skupščine SR Slovenije, sprejeta ob osnutku tega družbenega do- 
govora, je uveljavljal torej tako delegat v Zveznem koordinacijskem odboru, 
kot tudi član zveznih organov Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije in Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo, 
ko so se vključevali v postopek usklajevanja. 

Ob tem pa je potrebno poudariti, da smo v SFR Jugoslaviji, v posameznih 
republikah, kakor v avtonomnih pokrajinah na zelo različni stopnji razvoja sis- 
tema delitve po delu in rezultatih dela, kar seveda zelo otežkoča usklajevanje 
posameznih rešitev v družbenem dogovoru. Prav to je vzrok, da to usklajevanje 
še vedno ni končno. Ob pregledu objavljene delovne verzije besedila predloga 
družbenega dogovora ste lahko ugotovili, da smo v mnogih sestavinah v usklaje- 
valnem postopku uspeli doseči uskladitev v stališčih, ki jih je izoblikovala 
Skupščina SR Slovenije. V celoti je bilo sprejeto, deloma pa je v objavljenem 
besedilu že tudi upoštevano stališče  glede potrebe po večji skladnosti besedi- 
la s sistemsko naravo družbenega dogovora. Tako so oziroma še bodo iz družbe- 
nega dogovora odpravljena vsa tista določila, ki nalagajo njegovim podpisnikom, 
da bodo izvrševali obveznosti, ki so določene z ustavo in zakonom. Prav tako 
bodo preoblikovana določila, ki so neposredno zadevala ali zavezovala delavce 
v organizacijah združenega dela, ne pa le njegovih udeležencev, 

V predloženo delovno besedilo so vnesene bistvene spremembe glede planira- 
nja, razporejanja dohodka in čistega dohodka. Nova določila so konkretneje opr- 
ta na dolgoročni program gospodarske stabilizacije. Besedilo vsebuje opredelit- 
ve o tem, da naj plani družbenopolitičnih skupnosti določajo tako imenovane iz- 
hodiščne velikosti za razporejanje dohodka in čistega dohodka. Kot izhodiščne 
velikosti pa so mišljeni štirje kazalci, opredeljeni v dolgoročnem programu 
gospodarske stabilizacije. Kako uporabljati te štiri kazalce, opredelitev nji- 
hove vplivnosti, pa je zadeva, ki jo bomo morali podrobneje urediti v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah. 

Iz predloženega besedila je razvidno, da se bodo skladno s stališčem naše 
Skupščine upoštevali vsi štirje kazalniki iz dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije, ker so bile v dosedanjem postopku usklajevanja težnje, da bi bi- 
la le ključna kazalnika bruto dohodki in akumulacija na vložena sredstva, na 
kar predstavniki iz naše republike v Koordinacijskem odboru niso pristali. 

Ob tem še tudi ni usklajeno stališče glede ravni primerjanja oziroma upora- 
be kazalnika akumulacije na vložena sredstva. V nasprotju s stališči delegatov 
republik in avtonomnih pokrajin sta Zvezni izvršni svet in Gospodarska zborni- 
ca Jugoslavije opredelila zahtevo, da se kot nivo primerjanja za uporabo tega 
kazalnika, torej akumulacija na vložena sredstva, uporabi raven SFR Jugoslavi- 
je  in ne republike oziroma avtonomne pokrajine oziroma sorodnih dejavnosti. 
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Vsekakor gre za vprašanje, ki ga bo za pripravo dokončnega predloga potrebno 
še podrobneje proučiti in uskladiti. Današnja razprava pa bo seveda tudi v po- 
moč za naše nadaljnje zavzemanje, 

V zvezi z uporabo kazalnikov smo dosegli tudi to, da družbeni dogovor ne 
izključuje več uporabe tudi drugih kazalnikov kot podlage za razporejanje do- 
hodka in čistega dohodka. 

Naslednje pomembno vprašanje, o katerem je potekalo usklajevanje, je na- 
čin ugotavljanja dohodka,ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Tudi nova rešitev 
v delovnem besedilu je več ali manj matematični model, ki ni oprt na celotni 
vsebini ustavne in zakonske določbe o izjemnem dohodku, V skladu s stališči 
Skupščine SR Slovenije se zavzemamo in z dopolnitvijo je to že tudi doseženo, 
da bo v družbenem dogovoru opredeljeni model zavezoval le tiste udeležence in 
dotlej, dokler sami ne bodo našli in uveljavili ustreznejših rešitev. To pa 
zahteva, da v naši republiki takoj pričnemo s pripravo rešitve, ki bo ustrez- 
nejša od predlagane v delovnem besedilu. 

Tudi določila, ki opredeljujejo osebni dohodek na podlagi minulega dela, 
so v predloženem besedilu v celoti oprta na strokovno podlago, ki je narejena 
v naši republiki. Ob tem pa velja opozoriti, da je ob teh rešitvah še vedno 
veliko dilem na sploh o možnostih glede uresničevanja zakona o razširjeni re- 
produkciji in minulem delu. Delegati iz Slovenije pa odločno vztrajamo na po- 
trebi po takšnih rešitvah v dogovoru, ki bodo omogočile in podprle dosledno 
izvajanje tega zakona, ker je še vedno v veljavi, 

V predloženem delovnem besedilu so mnogo bližje našim stališčem tudi 
opred'eljena določila, ki zadevajo odnose v delitvi sredstev za osebne dohodke. 
Prav tako so v veliki meri usklajena določila glede nadomestil osebnega dohod- 
ka ter o višini nekaterih prejemkov iz sredstev sklada skupne porabe oziroma 
tudi določila o zajamčenem in najnižjem osebnem dohodku. 

Koordinacijski odbor pa je tudi že sprejel obveznost, da bo potrebno be- 
sedilo družbenega dogovora še uskladiti z vsemi prihodnjimi spremembami nekate- 
rih zveznih zakonov. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Svojo uvodno besedo naj strnem v sklepno 
ugotovitev, da bo potrebno tudi v nadaljnjem postopku usklajevanja težiti k 
čim doslednejšemu uveljavljanju v Skupščini SR Slovenije sprejetih stališč, 
da pa že izoblikovano besedilo pomeni vendarle napredek glede na osnutek in ze 
zagotavlja uveljavitev najpomembnejših pripomb iz naše republike. Zavedati pa 
se moramo, da gre le za skupna izhodišča, osnove ter nekatera merila, ki jih 
bo potrebno razdelati v družbenih dogovorih republik in avtonomnih pokrajin 
ter na osnovi teh v samoupravnih aktih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Vrednost teh skupnih izhodišč v tem družbenem dogovoru pa je predvsem v tem, 
da bodo delavci v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih na osnovi ka- 
zalnikov, ki so opredeljeni v tem družbenem dogovoru primerjali uspešnost svo- 
jega dela in gospodarjenja ter upravljanja z družbenimi sredstvi ter na osnovi 
teh primerjav sprejeli ukrepe za boljše delo, kakor tudi ustreznejše razpore- 
janje dohodka, čistega dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke, 

O vsebini poročila o poteku usklajevanja so razpravljali tako organi Gos- 
podarske zbornice Slovenije, Izvršni svet naše republike, kakor tudi predsed- 
stvo Zveze sindikatov Slovenije in poročilo o poteku usklajevanja tudi spreDe- 
li. 

Zboru predlagamo, da sprejme poročilo o poteku usklajevanja družbenega 
dogovora. Razprava, ki bo tekla na osnovi tega poročila, pa bo prispevala k 
dokončnemu oblikovanju predloga besedila družbenega dogovora, ki ga namerava 
koordinacijski odbor predložiti v razpravo še ta mesec. Hvala 1 

Podpredsednica  Inge  Krunič;  Hvala lepa, K razpravi se je pri- 
javil tovariš Milan Štruc, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. 
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Milan  Štruc:  Tovarišlca, podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V postopku priprave družbenega dogovora smo v Gospodarski zbornici 
kot enem od udeležencev dogovora, organizirali širšo razpravo. Ne glede na to, 
da je bilo že v postopku priprave dogovora usklajenih več vprašanj, srno vedno 
posebej poudarjali vprašanje izjemnega dohodka in njegovega tolmačenja. Tako 
smo dokaj enotno ocenjevali, da bi s predlaganim načinom ugotavljanja izjemne- 
ga dohodka lahko destimulirali dobro poslovanje, boljšo organiziranost, večjo 
izkoriščenost kapacitet'in podobno. Zato menimo, da ni mogoče sprejeti obvezne 
uporabe takšnega načina izjemnega dohodka za vse udeležence. 

Dodatno k že usklajenim stališčem je bilo v Gospodarski zbornici izobli- 
kovano mnenje, da bi se morali udeleženci v dogovoru obvezati za pravočasnost 
sprejemanja vseh dokumentov, ki urejajo pogoje poslovanja. Takšni dokumenti 
bi morali biti obvezno sprejeti pred pričetkom leta, za katerega veljajo, 
spremembe med letom pa naj bi se uveljavljale le izjemoma. 

V skladu z zvezno resolucijo naj bi s tem dogovorom uredili tudi področje 
osebnih izdatkov, ki gredo v breme poslovnih stroškov. Za takšno rešitev smo 
se zavzemali tudi v dosedanjih razpravah. Ker delovno besedilo predloga ni do- 
polnjeno v tej smeri, iz tega izhaja, da bo za področje teh osebnih prejemkov 
pripravljen poseben dogovor. 

Naloga za sprejem zveznega družbenega dogovora, s katerim bi podrobneje 
opredelili temeljna vprašanja pri pridobivanju in razporejanju dohodka, je opre- 
deljena že z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije. Skladno s tem 
je bila v zvezni resoluciji sprejeta obveznost, da bomo dogovor sprejeli ob 
prvem polletju letošnjega leta. 

Že pri dosedanjem dogovarjanju ugotavljamo kasnitve pri sprejemanju zvez- 
nega dogovora, kar lahko povzroči neusklajenost samoupravnih sporazumov po dejav- 
nostih v republiki z določili tega dogovora. V SR Sloveniji moramo biti zato 
še posebej zainteresirani, da se dogovor čimprej sprejme, saj je v naši repub- 
liki sprejemanje samoupravnih sporazumov dejavnosti že izredno napredovalo. 
Tako je od predvidenih 4 5 sporazumov dejavnosti 16 sporazumov že v fazi pred- 
loga in 11 sporazumov v fazi osnutka. 

Nadalje bo potrebno naloge iz družbenega dogovora upoštevati pri spreje- 
manju usmeritev za leto 1985, To je dodaten argument za to, da dogovarjanje 
glede predloženega družbenega dogovora čimprej zaključimo. Vztrajati moramo 
torej, da se odprta vprašanja čira hitreje rešujejo. Ni potrebno, da bi zaosta- 
jali pri pripravi predloga dogovora zaradi razprav o obrobnih vprašanjih. 
Vztrajati pa moramo, da z dogovorom ne bomo omejevali, ampak spodbujali takš- 
no razporejanje dohodka in čistega dohodka, ki bo skladno s temeljnim stali- 
ščem, da bodo delavcem za celovito ovrednotene boljše rezultate zagotovljena 
večja sredstva za osebno in skupno porabo. Zagotoviti torej moramo, da bodo 
osebni dohodki, vključno s skupno porabo v organizacijah združenega dela, v 
večji meri postali spodbujevalec za celovito doseganje boljših rezultatov de- 
la in poslovanja. Hvala. 
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Podpredsednica Inge Krunifi: illvala lepa. Pismenih prijav za razpravo 
rii več. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Turnšek, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 20. okoliš, Celje. 

Jože Turnšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! K besedilu predloga družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFR Jugosla- 
viji je imela naša delegacija naslednje pripombe oziroma pobude. 

K 27. členu, kot tudi k vsem ostalim zakonskim predpisom, ki govorijo o obra- 
čunskem obdobju, ima pripombo v tem smislu, da bi v bodoče prešli vsaj na tri 
obračunska obdobja v poslovnem letu. Tu  pride v poštev bodisi črtanje prvega tri- 
mesečja ali uvedba treh obračunov na štiri mesece poslovanja, morda samo dva, 
Polletni in letni zaključni račun. Osnovna misel, ki nas pri tem vodi, je ta, da 
kratka obračunska obdobja, še zlasti I. četrtletje ne kažejo pravnih usmeritev pos- 
lovanja za tekoče poslovno leto, po drugi strani pa gre tudi za precejšen prihranek 
Pri stroških poslovanja, da ne govorim o enakomernejši obremenitvi služb s tega 
Področja. 

Ustrezne pobude so v preteklosti bile že dane, vendar se o njih ni nikoli res- 
^o razpravljalo. Zato predlagamo, da vse odgovorne institucije, kot sta Republiški 
sekretariat za finance. Služba družbenega knjigovodstva in tako dalje, proučijo to 
vPrašanje in zavzamejo do njega ustrezna stališča. 

Zavedamo se, da s takšno pobudo načenjamo zelo pomembno vprašanje, ki je sicer 
videti povsem tehnične narave, kar pa ni. Moram priznati, da naša delegacija ni ni- 
ti strokovno usposobljena niti pristojna, da bi z nekimi izračuni ugotavljali, kaj 
vse ti prihranki prinašajo. Vendarle upamo že vnaprej trditi, da bi bil ob tem, ko 
govorimo o razbremenitvi gospodarstva, to konkreten prispevek k takšnemu razbre- 
menjevanju gospodarstva. 

Vnaprej pa bi hoteli odkloniti morebitno dilemo, da bi bilo mogoče prizadeto 
samoupravljanje, ker moramo delavci v organizacijah združenega dela sproti razprav- 
ljati, vsaj mesečno, ko gre za izplačilo akontacij osebnih dohodkov in o osnovnih 
Pokazateljih poslovanja. Hvala lepa. 

Podpredsednica Inge  Krunič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Bojan šefman, gospodarsko področje, 1. okoliš, Ljubljana 
Bežigrad. 

Bojan  Sefman: Ne govorim v imenu skupine delegatov, želim pa izraziti 
svoje mnenje glede definicije dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, o čemer 
se zadnje čase veliko govori. 

Tako kot na ravni federacije še ni končnega besedila dogovora, tako tudi v 
listih organizacijah, kjer so že bili določeni poizkusi za pripravo natančnejših 
0Predelitev tega dohodka, še ni nekega realnega rezultata, in mislim, da je to ne- 
mogoče realno izkazati. Kategorija dohodka kot rezultat izjemnih ugodnosti izhaja 
*e iz zakona o združenem delu. šele v zadnjem obdobju pa so se družbene sile 
Usmerile v to, da bi v vseh tistih aktih, kjer je to potrebno, ta dohodek bolj 
Natančno opredelili oziroma definirali. Prva varianta je samo primerjava z nekim 
Povprečnim doseganjem na primer čistega dohodka na delavca, druga varianta, ki je 
večkrat prisotna v razpravah na zvezni ravni, pa je, da se od celotnega prihodka 
določene kategorije .odštevajo. Menim, da to ni sprejemljivo. Dejansko pa, kaj v 
naših organizacijah pomeni ta dohodek? Če ga v posameznih samoupravnih aktih defi- 
niramo, potem lahko rečemo, da so to akti, ki veljajo dalj časa. Ker pa se pogoji 
gospodarjenja iz leta v leto oziroma iz meseca v mesec spreminjajo, je nemogoče, 
da bi na daljše obdobje v samoupravnih aktih opredelili ta dohodek kot rezultat 
izjemnih ugodnosti. 

Menim, da so bili v Mariboru nekoliko izsiljeni poizkusi,  da bi se ta doho- 
dek že opredelil. Določene rešitve so bile v tej smeri, da se nekatere prihodkov- 
^e kategorije štejejo kot rezultat dohodka izjemnih ugodnosti, pri tem lahko govo- 
rimo o tečajnih razlikah, o ceni deviznih sredstev - vendar vse to v praksi pomeni 
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sanio sistem oziroma nafiin kalkuliranja posamezne organizacije. Ze na samem začet-1- 
^u posamezna organizacija upošteva te prihodke, ki gredo neposredno v dohodek, 
kot tisti del finančnih prihodkov, ki mu dejansko daje ekonomsko spodbudo, v tem 
konkretnem primeru za izvoz. Na ta način dohodek ne more biti rezultat izjemnih 
Ugodnosti. Predvsem sem želel reči, da bi bile mnoge organizacije zadovoljne, če 
"i se to poskušalo opredeliti na kakršenkoli način, vendar realno gledano, menim, 
•ia tega žal ni mogoče realno ugotoviti. Hvala lepa. 

Podpredsednica Inge  Krunič: Hvala lepa. želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Jordan Blaževič, gospodarsko področje, 14. okoliš, 
Radovljica. 

Jordan  Blaževič:  Tovarišica podpredsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! Bojimo se, da bo ta družbeni dogovor samo dogovor o delitvi 
dohodka, ne pa tudi o ustvarjanju dohodka. Običajno vidimo samo dohodek in osebni 
dohodek, ne pa pogojev za pridobivanje tega dohodka. Zato menimo, da je treba 
vztrajati, da dejansko veljajo določila tega dohodka, torej, kdor slabo dela, naj 
tudi malo deli. Hvala. 

Podpredsednica Inge  Krunič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Obveščam 
2t>or, da sta pisne pripombe k tej točki poslali skupini delegatov Skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje in Skupščine občine Ljubljana šiška. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sPrejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje poročilo o 
Poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega 
Urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR Jugoslaviji. 

2. Poročilo o poteku usklajevanja naj služi kot usmeritev za opredeljevanje 
Qo predlaganih rešitev ob obravnavi predloga družbenega dogovora o skupnih osnovah 
?n merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka 
v SFR Jugoslaviji. 

Zeli kdo o tem sklepu razpravljati? (Ne.) če ne želi nihče, potem prehajamo na 
glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje 1 (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Predsednik Martin  Mlinar: Skupina je končala z delom, vendar, ker 

Je treba sklep še dopolniti, predlagam, da zbor obravnava še točko pobuda in vpra- 
šanja delegatov, potem pa bi imeli približno polurni odmor. Medtem boste dobili 
^gotovitve in sklepe že tudi razmnožene. Ker gre za nekatere dopolnitve, bi jih 
°ilo zelo težko pripraviti v amandmajakd-ob lik i. Predlagam, da sejo še naprej vodi 
tovarišica podpredsednica. 

Podpredsednica Inge  Krunič: Hvala lepa, tovariš predsednik. 

Prehajamo na 7.  točko  dnevnega   reda, to je na pobude, 
Predloge in vprašanja delegatov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nas je obvestil, da bo na delegatsko 
vPrašanje skupine delegatov za gospodarsko področje iz občine Maribor Rotovž v 
2vezi s poročilo Hidrometeorološkegazavoda o obrambi pred točo odgovorJeno na 

Prihodnji seji zbora. 

Danes pa so predložili delegatska vprašanja oziroma pobude: skupina delegatov 
?a področje državnih organov iz občine Ljubljana Center v zvezi s potekom priprave 
^todologije za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, skupina delegatov za gospo- 
darsko področje iz občine Ljubljana Moste-Polje v zvezi s problemom izgub v mli- 
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narstvu in v pekarstvu, skupina delegatov za gospodarsko podrofije iz občine Sloven- 
ska Bistrica v zvezi z rešitvijo problema nadurnega dela. 

želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje oziroma dati pobudo? (Ne.) Ce ne, 
zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam odmor do 13.45 ure. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.50 uri.) 

Predsednik Martin  Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! Nada- 
ljujemo sejo zbora. 

Vračamo se na 3.  točko dnevnega reda,  to je na osnutek 
zakona o sistemu družbene kontrole cen. 

Prosim tovariša Potrča, da da poročilo o delu medzborovske skupine k tej 
točki dnevnega reda. 

Miran  Pbtrč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina je temeljito sledila razpravi v tem zboru in tudi v Zboru občin 
in ugotovila, da tudi veliko število razpravijalcev kaže na izjemno velik interes 
in pomen, ki ga Zbor združenega dela oziroma njegovi delegati kot predstavniki 
združenega dela čutijo za nujne spremembe in dopolnitve v sistemu in pri politiki 
cen. 

Posebej pa so bili razpravljale! pozorni tudi na preciznejše opredeljevanje 
neposrednih kriterijev, pogojev, rokov in odgovornosti, ki jih imajo Zvezni izvršni 
svet in eventualno drugi organi, kot pogoj za podvzemanje ukrepov neposredne kontrole 
cen. Zahtevali so namreč, da bi bilo nujno potrebno precizneje predvideti vse pogoje, 
kdaj je mogoče posamezne ukrepe neposredne kontrole cen uveljavljati in predvideti, 
da se ukrepi neposredne kontrole cen ne morejo uporabljati linearno, predvideti 
tudi, da je nujno potrebno zagotoviti tudi ustrezno odgovornost Zveznega izvršnega 
sveta za uspešno uresničevanje drugih ekonomskih ukrepov ekonomske politike, ki naj 
bi ■ zagotovili, da ukrepi neposredne kontrole cen sploh niso potrebni in v primeru 
uvedbe ukrepov neposredne kontrole cen predhodno tudi oceniti, kakšni so razlogi, da 
je do takšnega izjemnega ukrepa res moralo priti oziroma v primeru potrebe po 
eventualnem njegovem podaljšanju predhodno opraviti celovito analizo in hkrati 
predlagati tudi dodatne ekonomske ukrepe, ki naj bi omogočili, da se ti izjemni ukre- 
pi neposredne kontrole cen čim manjkrat in čim bolj izjemoma uporabljajo. 

Določene sugestije so bile tudi v zvezi z nujno razjasnitvijo, kaj pravzaprav 
je cena in ali velja res predvsem za določanje cen proizvodov in storitev ali pa 
tudi za cene in storitve na področju družbenih dejavnosti. Velika podpora je bila 
dana zahtevam, da naj bi se sistem oblikovanja družbene kontrole cen, zakon in na- 
čin njegovega uresničevanja uveljavil tako, da bi v polni meri zaživel že s 1.1. 
leta 1985  in da naj zato prehodne določbe ne bi imele vsebine, ki pravzaprav do- 
pušča dvom, ali bomo že tudi v letu 1985 lahko oblikovali cene po novih kriterijih. 

V skupini smo glede na te bistvene poudarke menili, da ti poudarki in konkret- 
ne razprave, ki so bile o teh vprašanjih, predstavljajo predvsem dopolnitev ali, 
rekel bi, potrditev že danih pripomb, ki so oblikovane v predlogu sklepov. Pri 
predlogu sklepov pa je seveda potrebno upoštevati, da v zadnjem delu sklepa piše, 
da se v neposredni aktivnosti pri usklajevanju upoštevajo tudi konkretne pripombe 
Izvršnega sveta in Zakonodajno-pravne komisije, kar se nam ni zdelo smiselno, da bi 
vsako, tudi podrobno pripombo zapisali v skupščinski sklep. 
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V komisiji smo menili, da pa nekatera vprašanja, ki so bila obravnavana, 
terjajo določeno dodatno opredelitev. Ocenili smo, da vprašanja kriterijev in 
pogojev samoupravnega sporazumevanja o cenah, kljub temu da je o tem dana pripomba 
s strani naše Skupščine in Izvršnega sveta, le niso dovolj razčiščena in da so v 
današnji razpravi v zvezi s tem bili dani določeni preciznejši kriteriji, za kate- 
re menimo, da bi jih bilo prav pri usklajevanju upoštevati. 

Menili smo, da dvoje vprašanj v dosedanjem zakonu pa tudi v pripombah ni 
V zadostni meri razčiščenih in da bi jih morali upoštevati tudi v pripombah, to 
je, ali zakon o družbeni kontroli cen velja tudi za oblikovanje in možnost kon- 
trole cen pri zasebnih obrtnikih. Ocenili smo, da obstajajo mnoga vprašanja pri 
konkretnem položaju trgovine na področju določanja cen, zato smo menili, da bi 
bilo prav, da v zvezi s temi dvemi opozorili tudi v večji meri, kot je to bilo 
doslej zapisano v stališčih Izvršnega sveta, upoštevamo današnjo razpravo. 

In zadnja dodatna pripomba. Menili smo, da je prav opozoriti na to, da se 
Ocenijo kazenske določbe, da bi videli, ali z morebitno zaostritvijo kazenskih 
določb tudi prispevamo k doslednejšemu uveljavljanju zakona. 

Pri tem skupina predlaga, da se zaradi teh štirih vprašanj, ki sem jih omenil, 
in ki so na določen način vključena v sklepih in stališčih Izvršnega sveta, posebej 
ne  dopolnjujejo sami sklepi, vendar da se v zadnjem delu sklepa na 6. strani zadnji 
stavek dopolni tako, da se glasi: "Delegacija naj v usklajevalnem postopku uvelja- 
vlja tudi druge načelne in konkretne pripombe z utemeljitvami, ki so bile obliko- 
vane na sejah zborov Skupščine SR Slovenije in ki jih dajeta Izvršni svet in 
Zakonodajno-pravna komisija v svojem mnenju in so temu sklepu priložene". 

Poleg tega pa je skupina ocenila, da o nekaterih vprašanjih v razpravi tudi ni 
bilo povsem enotnih mnenj. Ocenili smo, da so glede tega, ali naj bodo ali ne, 
2a katere proizvode in za katere ne, v zakonu podrobneje oblikovani kriteriji za 
določanje cen v organizacijah združenega dela; glede tega so bila v razpravi tudi 
tazlična mnenja. Ocenili smo, da so bila določena različna mnenja tudi o tem, kako 
naj se določa in kakšna naj bo pristojnost pri pravici sprejemanja ukrepov neposred- 
ne kontrole cen, predvsem, kako naj se določi in kakšne pristojnosti ima v zvezi 
s tem Zvezni izvršni svet. Mislimo, da so bila določena različna vprašanja tudi gle- 
de tega, kakSen naj bo naziv, kakšna naj bo vloga in pristojnost organa za cene. 

Glede na to, da je bilo o teh vprašanjih nekaj različnih mnenj, v skupini 
Predlagamo, da glede njih danes zbor ugotovi, da naj ima delegacija kot osnovno 
izhodišče za svoje razprave in svoje zavzemanje pri prvi fazi usklajevanja zakona 
kot osnovo  sklepe Skupščine, tako kot so oblikovani, s stališči Izvršnega sveta 
In Zakonodajno-pravne komisije, da pa naj v fazi, ko bo poročala o poteku uskla- 
jevanja, upošteva tudi te različne ideje, da bi se lahko na enem od naslednjih 
zasedanj zborov Skupščine SR Slovenije, ko bomo dokončno oblikovali svoja stališča 
k. posameznim členom in oblikovali tudi pooblastilo, eventualno razčistila tudi ta 
0dprta vprašanja. Hvala lepa! 

Predsednik Martin  Mlinar: Hvala. Začenjam razpravo. Želi še 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo. Iz poročila izhaja, da skupina 
Predlaga, da se v 4. točki na strani 6 zadnji odstavek dopolni tako, kot je obraz- 
ložil tovariš Miran Potrč. 

Kdor je za predloženi sklep z dopolnitvijo, naj prosim glasuje! (125 delegatov 
Slasuje za.) Je kdo-proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa z dopolnitvijo. 

Vračamo se na  2.  točko  dnevnega  reda,  to je na predloq 
Smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
T986-1990. 

Prosim poročevalca skupine tovariša Jurija Drnovška, da poda poročilo. Medtem 
Ste dobili na klop ugotovitve in sklepe z dopolnitvami, ki so napisane z razprtimi 
črkami. 
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Jurij  Drnovšek: Tovarišice in tovariši delegatil Skupina dele- 
gatov za spremljanje uresničevanja družbenega plana SR Slovenije je proučila 
vse amandmaje in pobude, ki so bile dane k spremenjenemu in dopolnjenemu predlogu 
smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 leta. 

Skupina na osnovi razprave ter ob upoštevanju mnenja Izvršnega sveta predlaga 
zboru, da sprejme:      , 

1. Namesto obeh amandmajev Komisije za narodnosti k 4. točki, IV. poglavje 
skupina predlaga, da se na 9. strani v 4. točki v drugi vrstici za besedo: 
"obmejnih" beseda "območij" črta in doda naslednje besedilo: "in narodnostno 
mešanih območij". 

S predloženim amandmajem se strinja tudi poročevalec Komisije  za narodnosti. 

2.Glede drugih dveh amandmajev Komisije za narodnosti skupina predlaga, da 
se v 13. alinei V. poglavja oba amandmaja vsebinsko združita v nov amandma, ki 
Se glasi: "Iz istih razlogov in na enak način bomo zagotavljali pogoje za 
polno kulturno življenje italijanske in madžarske narodnosti pri nas ter podpi- 
rali razvoj stikov s kulturama matičnih narodov". 

S tem stavkom se nadomesti drugi stavek 13. alinee V. poglavja na 15. strani. 

Tudi s tem amandmajem se strinja poročevalec Komisije za narodnosti. 

3. Skupina delegatov predlaga, da zbor sprejme naslednji amandma: v VII. 
■poglavju naj se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: "Osnovna naloga komunal- 
nega in vodnega gospodarstva bo zagotovitev potrebnih količin kakovostne pitne vode, 
Še posebej na vododeficitarnih območjih." 

4. Skupina ne podpira obeh amandmajev, ki jih predlaga Skupščina občine Laško, 
In sicer k prvi in zadnji alinei na strani 18. 

Skupina meni, da prvi amandma, s katerim se predlaga ohranitev in izenačevanDe 
dosežene ratnfSrižbenega standarda prebivastva, ni sprejemljiv, ker tako široka 
solidarnostma področju družbenega standarda izstopa iz celotnega koncepta predlo- 
StS smernic in se zanjo tudi nismo dogovorili v temeljnih polit1čnih dokumentih. 
Rast drulbSnega standarda je treba vezati bolj na neposredno menDavo dela. 

Tudi drugi amandma po mnenju skupine delegatov ni sprejemljiv, saj je v nas- 
protju z našimi temeljnimi usmeritvami, kjer se tudi na področju gospodarske infra- 
strukture zahteva dosledno racionalno obnašanje. 

5. Skupina je bila seznanjena tudi s pobudo skupine delegatov iz občine Ljub- 
ljana Center glede dopolnitve programa znanstveno raziskovalne dejavnosti še z 
Nekaterimi dodatnimi področji, kot so: črna in  barvna metalurgija, odkrivanje 
žalog mineralnih energetskih surovin, pitne mineralne in termalne vode. 

Skupina meni, da že sedanje besedilo smernic omogoča dopolnjevanje programa 
^nanstveno-raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskavami, kadar bo zagotovljen 
Neposreden interes, sredstva ter kadri. 

Skupina predlaga zboru, da sprejme predlog smernic skupaj z amandmaji, ki jih 
^tedlaga skupina. 

Predsednik Martin  Mlinar: Hvala lepa. Slišali smo poročilo in 
•tinenje skupine delegatov k amandmaju besedice "narodnosti", potem skupine delegatov 
iz Kopra - ta amandma je bil vložep v Zboru občin - in mnenje k skupini delegatov, 
>\i ga je podala skupina s področja gospodarstva občine Laško, ter pobude občine 
KjUbljana Center. 

Začenjam razpravo o poročilu, želi kdo razpravljati? (Ne.) če ne želi nihče 
Razpravljati, potem predlagam,da preidemo na glasovanje v posameznih točkah., kot 
3ih je navedel tovariš Drnovšek. 

1. Namesto obeh amandmajev Komisije za narodnosti k 4. točki IV. poglavja skupi- 
la predlaga, da se na 9. strani v 4. točki v drugi vrstici za besedo "obmejnih" 
^eseda "območij" črta in doda naslednje besedilo "iz narodnostno mešanih območij". 
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Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? {En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor 2 večino glasov sprejel amandma skupine delegatov. 

2. Glede drugih dveh amandmajev Komisije za narodnosti - v 13. alinei V. 
Poglavja - skupina predlaga novo besedilo, ki naj se glasi: "Iz  istih razlogov 
in na enak način bomo zagotavljali pogoje za polno kulturno življenje italijanske 
in madžarske narodnosti pri nas ter podpirali razvoj stikov s kulturama matičnih 
narodov." 

Kdor je za predloženi amandma skupine, naj prosim glasuje! (128 delegatov 
glasuje za.). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma skupine delegatov. 

3. Skupina delegatov tudi predlaga, da se v VII. poglavju šesti odstavek 
spremeni tako, da se glasi: "Osnovna naloga komunalnega in vodnega gospodarstva 
po zagotovitev potrebnih količin kakovostne pitne vode, še posebej na vododeficitar- 
nih območjih." 

Kdor je za predloženi amandma, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi amandma. 

4. Skupina ne podpira obeh amandmajev, ki jih je predlagala Skupščina občine 
Laško, in sicer k prvi in zadnji alinei na strani 18. 

Sprašujem, ali delegat skupine delegatov iz občine Laško vztraja pri predlože- 
nih amandmajih? (Ne vztraja.) 

Opravili smo glasovanje o posameznih amandmajih, ki jih je skupina delegatov 
Predlagala k predlogu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slo- 
žnije za obdobje 1986-1990. 

Dajem na glasovanje predlog smernic v celoti. 

Kdor je za predlog smernic, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je spremenjen in dopolnjen predlog smernic soglasno sprejet. 

Sedaj pa prosim tovariša Drnovška , daj.poda še poročilo glede ugotovitev  in 
sklepov. Ker gre za nekatere pomembnejše dopolnitve, predlagam, da jih tovariš 
Drnovšek prebere. 

Jurij  Drnovšek:  Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi;predloga 
smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 leta na sejah Zbora 
Združenega dela in Zbora občin ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora 
sprejela naslednje ugotovitve in sklepe: 

I. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da smernice za družbeni plan SR Sloveni- 
je za obdobje 1986-1990 leta ustrezno opredeljujejo izhodišča, skupne cilje, usmeri- 
tve in okvire družbenega razvoja republike v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Zato 
Predstavljajo napotilo nosilcem planiranja in vsem družbenim subjektom za podrob- 
nejše analiziranje in opredeljevanje lastnih razvojnih ciljev, možnosti, smeri raž- 
nja in nalog za uresničevanje svojih in skupnih družbenoekonomskih interesov v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Namen smernic je jasno opredeliti nujne smeri razvoja, da bi na temelju 
Usmeritev dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije motivirali delavce 
v temeljnih oraanizacijah združenega dela za hitrejše prestrukturiranje gospodarstva, 
družbenih dejavnosti in uprave in za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Smernice so splošna osnova in  usmeritev družbenoekonomskega razvoja za 
naslednje srednjeročno obdobje. V tistem delu, kjer opredeljujejo temeljna izhodišča 
in cilje družbenega razvoja, pa so tudi obvezna napotila za vse nosilce planiranja 
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Pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov, pri fiemer morajo le-ti izhajati 
predvsem iz svojih kompletnih družbenoekonomskih razmer.' 

Skupščina poudarja, da smernice naka-zujejo kakovostni premik v celovitosti 
obravnave družbenoekonomskega razvoja. Pri tem pa ugotavlja, da je potrebno v 
nadaljnjih fazah izdelave planskih aktov zagotoviti večjo sočasnost in integra- 
cijo ekonomskega, socialnega in prostorskega vidika planiranja, kar mora pove- 
dati njihovo medsebojno usklajenost. 

Skupščina ocenjuje, da je realnost planskih aktov na vseh ravneh pogojena z 
njihovo medsebojno usklajenostjo in prilagojenostjo razpoložljivim materialnim mož- 
nostim. Pri tem pa posebej poudarja, da je realnost opredeljenih razvojnih ciljev 
Usodno odvisna od doslednega in hitrejšega uresničevanja prve faze dolgoročnega 
Programa gospodarske stabilizacije ter pravočasnega sprejema vseh ukrepov na 
Področju ekonomskega sistema in ekonomske politike, potrebnih za nemoten razvoj 
Po letu 1985. Le tako bodo ustvarjeni stabilnejši pogoji gospodarjenja za  celo- 
tno prihodnje srednjeročno1 plansko obdobje. Pri tem pa moramo dosledno uresničiti 
dogovorjene naloge razvojne in ekonomske politike v tem in prihodnjem letu. 

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

1. Pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju planskih dokumentov je potrebno 
bolj kot v preteklosti krepiti vlogo delavcev, delovnih ljudi in občanov v vseh 
oblikah njihove družbene organiziranosti, kar še posebej velja za samoupravne 
interesne skupnosti. 

2. Sedanje gospodarske razmere, način in pota njihovega razreševanja in prila- 
gajanja posameznih sistemskih rešitev tem potrebam(obračunski sistem, tečajne 
razlike, obratna sredstva in drugo) zahteva v nadaljnjih fazah planiranja ponovno 
Presojanje razpoložljivih sredstev za razširjeno reprodukcijo. Pri tem je potrebno 
Preverjati in oceniti realnost razpoložljivih sredstev v odnosu na planirane 
Potrebe za razvoj gospodarske infrastrukture za pokrivanje izgub in saniranje proiz- 
vodnje, ki ustvarja izgubo v Sloveniji in za programe modernizacije proizvodnje, 
2lasti na področju črne in barvne metalurgije. 

3. Razpoložljiva sredstva za naložbe v naslednjem srednjeročnem obdobju bodo 
Zahtevala, skrajno gospodarnost in selektivnost njihove porabe v vseh organizacijah 
združenega dela in v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Nujnost modernizacije in 
tehnološke posodobitve gospodarstva, posebej izvoznega pa bo zahtevala hitrejše 
Premike od ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju. Zato naj nosilci planiranja 
v vsakem okolju svoje investicijske namere ponovno proučijo, če te temeljijo na 
družbeno opredeljenih kriterijih in razvojnih usmeritvah, še posebej z vidika spo- 
sobnosti odplačevanja dinarskih in deviznih anuitet ter povečanja neto deviznega 
Priliva. 

Pri tem bo potrebno takoj dopolniti nekatere temeljne razvojne kriterije in 
3ih vnesti v samoupravne sporazume in dogovore o temeljih plana. To bo prispevalo 
P realnejšemu presojanju upravičenosti posameznega in skupnega interesa. Na ta 
^ačin bo preseženo pogosto podružbljanje slabih proizvodnih rezultatov, merjenih 
s kriteriji učinkovitosti avtarkičnega gospodarstva ter uveljavljena merila mednarod- 
ne konkurenčne sposobnosti. Na njih pa se mora okrepiti tudi.povezanost proizvodnih 
tvorcev na enotnem jugoslovanskem trgu. To zahteva tudi okrepitev odgovornosti, ne 
^e za odločitve o naložbah, temveč tudi za učinkovitost naložb v času obratovanja. 
^a takih osnovah zasnovana in preverjena investicijska politika mora pospešiti 
Uveljavljanje združevanja dela in sredstev, kot nujno prevladujočo obliko realiza- 
ciJe predvidenih investicijskih naložb. 

S pospešeno pripravo elementov za usklajevanje samoupravnih sporazumov o temel- 
jih planov reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela na enotnem jugo- 
slovanskem trgu se mora povečati realnost planiranih razvojnih ciljev in trdnost 
Medsebojnih reprodukcijskih povezav. 
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4. V nadaljnjih pripravah planskih dokumentov na vseh ravneh morajo imeti 
odločilno vlogo za doseganje predvidenih razvojnih ciljev kvalitativni elementi 
gospodarjenja, kot so razvoj in uporaba znanja in raziskovalnih dosežkov, krepi- 
tev družbene inventivne sposobnosti, izboljšanje organizacije dela v organiza- 
cijah združenega dela in družbi kot celoti. Smotrna in učinkovitejša samoupravna 
organiziranost, boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in delovnega časa, 
doslednejša delitev po delu in rezultatih dela, uvajanje sodobne tehnologije, 
gospodarno  koriščenje finančnih sredstev,varčevanje z energijo, surovinami in 
drugimi materiali. Na teh osnovah lahko dosežemo stabilnejšo in ne le hitrejšo 
gospodarsko rast. 

5. Pri nadaljnjem opredeljevanju politike razporejanja dohodka je potrebno 
zagotoviti, da se bodo vse vrste porabe gibale v okviru razpoložljivega dohodka. 
Opredeljevanje  politike porabe dohodka pa ne more izhajati le iz stopnje rasti, 
temveč mora upoštevati tudi že dosežen delež in nivo porabe v dohodku. Pri tem 
Pa ni mogoče računati s širjenjem pravic iz katerekoli oblike družbene porabe. 
V nadaljnjih fazah izdelave planskih aktov je potrebno najti najustreznejše 
višine deležev vsake od oblik porabe (osebne, splošne, skupne in investicijske) 
v dohodku. 

6. Uspešnost v doseganju začrtanih razvojnih ciljev bo odločujoče odvisna 
od sposobnosti in znanja delavcev. Zato je v planskih aktih na vseh ravneh potreb- 
no bolj odločno izpostaviti vprašanje kadrovske politike in kadrov, predvsem z 
vidika njihove sposobnosti za prevzemanje odgovornosti za realizacijo začrtanih 
tazvojnih ciljev. Plani zaposlovanja morajo biti sestavina planskih aktov. V njih 
se mora jasno izražati struktura in število potrebnih kadrov, politika štipendiranja 
in zaposlovanja, dinamika zaposlovanja ter prekvalifikacija kadrov, Na ta način bo 
iahko dosežen cilj srednjeročnega plana, to je produktivna zaposlenost aktivnega 
gospodarstva ter večja gospodarska  in družbena učinkovitost. 

7. V družbenih dejavnostih zahtevajo razpoložljiva sredstva selektiven pristop 
^ njihovi porabi. V nadaljnjih pripravah planskih aktov morajo biti jasneje izdela- 
li kriteriji, ki bodo na podlagi potreb in materialnih možnosti družbe omogočili 
opredeliti njihov optimalni razvoj. Jasneje kot doslej mora biti opredeljeno, 
kateri programi znotraj posameznih dejavnosti bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
i^eli prednost. Ob tem pa je potrebno zagotoviti, da nosilci planiranja na vseh 
Ravneh ponovno ocenijo svoje realne možnosti, tako da bi s solidarnostjo zagotovili 
enotnejše socialno-materialne pogoje za izobraževanje in zdravljenje, za ostale 
Programe pa naj se bolj uveljavlja neposredna menjava dela. 

8. Pri nadaljnji pripravi planskih aktov je potrebno posebno skrb nameniti 
Prostorskemu vidiku sistemadružbenega planiranja, zlasti sestavinam dolgoročnega 
Piana, ki so obvezno izhodišče za pripravo srednjeročnih planov, tako glede varo- 
Vanja in smotrne rabe dobrin splošnega pomena razvoja dejavnosti v prostoru, kakor 
tudi usklajevanje namenske rabe prostora, posebno v odnosu do obveznosti  bodočih 
^Porabnikov prostora. Pri pripravi prostorskih sestavin srednjeročnih planskih 
aktov pa naj bo posebna pozornost namenjena uresničevanju usmeritev dolgoročnih 
Planov, ki se nanašajo zlasti na ekološka vprašanja, vodne vire in rabo zemljišč. 

9. Da bi lahko uresničili večjo medsebojno usklajenost planov, je nujno, da 
Posamezni nosilci nalog pospešijo delo na analizi razvojnih možnosti ter sprejema- 
nju svojih smernic razvoja. Skupščina SR Slovenije poudarja, da je v pripravah 
strokovnih osnov za sprejemanje planskih odločitev potrebno ne le pospešiti 
^elo, temveč tudi okrepiti medsebojno strokovno sodelovanje upravnih in drugih 
^trokovnih organov v republiki in občinah,,v samoupravnih interesnih skupnostih, 
ankah in v organizacijah združenega dela. Le na ta način bo, po mnenju Skupščine 

s^ Slovenije, mogoče zagotoviti pravočasno usklajevanje_'planskih  aktov, njihovo 
večjo realnost, doseči poenostavitev postopkov in na ta način zagotoviti pravočasno 
Pripravo družbenega plana SR Slovenije. 

10. Skupščina SR Slovenije nalaga svojemu Izvršnemu svetu, da v nadaljevanju 
aktivnosti pri pripravi planskih dokumentov za obdobje 1986-1990 upošteva sprejete 
smernice ra;zVoja, te ugotovitve in sklepe ter pobude in predloge, dane v razpravah 
^s zborih in delovnih telesih. Pri tem naj posebno pozornost nameni predlogom in 
Pobudam za izboljšanje mehanizmov gospodarskega sistema in njihove prilagoditve 
2ahtevam politike gospodarske stabilizacije. 
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11. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v nadaljnjem delu pri pripravi 
srednjeročnih planskih aktov za obdobje 1986-199o sproti obvešča Skuščino SR 
Slovenije, planske akte pa naj ji predloži v rokih, določenih v delovnem programu. 
Za pripravo dogovora o temeljih družbenega plana naj  Izvršni svet skupaj z drugimi 
Podpisniki pripravi program, ki bo zagotovil sočasno nastajanje in usklajevanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana, na podlagi katerih bodo podpisniki tega 
dogovora povzemali odgovornost za njihovo izvrševanje. 

Predsednik Martin Mlinar: Hvala lepa. Slišali smo predlog ugo- 
tovitev in sklepov, ki so v nekaterih delih dopolnjeni glede na osnutek, želi o 
tem predlogu ugotovitev in sklepov kdo razpravljati? (Ne.) če ne želi nihče, 
Potem zaključujem razpravo in dajem predlog ugotovitev in sklepov na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog ugotovitev in sklepov soglasno sprejet. 

Vračamo se na  4,  točko  dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela. 

Prosim tovariša Mirana Potrča, da da poročilo. 

Miran  Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina po spremljanju 
in obravnavi vseh razprav in pripomb predlaga dve dopolnitvi  predloženega sklepa. 

1. Na strani 1 pod točko 2 a se prva alinea na koncu dopolni z naslednjim 
besedilom: "Zakon naj bi tudi predvidel možnost določanja in presoje najmanjšega 
družbeno še upravičenega deleža vložka tuje osebe v domačo organizacijo združenega 
dela." 

Na podlagi konkretnih pripomb dveh razpravijalcev naj se predvidi tudi najnižji 
delež. 

2, Predlagamo, da se na strani 3 k členu 18. f pripomba, ki je oblikovana, 
sPremeni tako, da ostane samo prvi stavek, namesto drugega stavka pa bi zapisali 
Naslednje besedilo: "to je potrebno precizirati, pri tem pa zagotoviti, da se tujemu 
Partnerju zagotavlja realno vrednotenje naložbe in tudi vrnitev realne vrednosti 
vloženih sredstev." 

Ker se na podlagi pripomb, ki so bile dane, da različen način vodenja, predvsem 
Pa evidenčni račun v dinarjih dopušča možnost, da bi bil za tujega partnerja nesti- 
mulativen, ker bi se mu s tem nominalno v dinarjih vračala vrednost, ki bi.pa real- 
ko v devizah lahko pomenila drugačno vsoto, do tega vprašanja, ali naj se račun 
vodi v tej ali drugi valuti, nismo mogli opredeliti, se nam je zdelo prav, da ob 
tem opozorimo še na problem realnega vrednotenja in vračanja njegovega vložka. 

Glede vseh ostalih pripomb delovna skupina meni, da so neposredno ali posredno 
vključene v že sprejeta stališča, pri čemer posebej meni, da so vključena tudi tista 
^tališča, ki naj zagotavljajo, da bo v okviru ekonomske politike in sistema zago- 
tovljeno tujemu partnerju, da bo lahko dobil transfer dobička v devizah. V tem 
Slnislu načelno dajemo pripombe k 2. členu in menimo, da je potrebno prek konkretne 
0cene medsebojnih odnosov med obema partnerjema, prek naše sugestije, da je nujno 
Potrebno, da ima skupno vlaganje vedno tudi namen povečevati neto devizni učinek 
i^ prek ustreznih predpisov tekoče ekonomske politike ali pa deviznega sistema, 
zagotoviti, da se transfer deviz, ki predstavljajo del dobička tujega partnerja, 
vedno zagotavlja. 

Menimo, da so pripombe, ki so se nanašale na jasnejšo opredelitev vloge 
skupnega organa, vključene in jih ni potrebno dopolnjevati. Enako velja za možnost 
^financiranja P0 ^e obstoječih pogodbah za možnost pristopa drugih partnerjev k. 
e sklenjeni pogodbi, zato naj tuji partner ne bi bil oproščen obveznosti za 

stanovanja, štipendiranja in podobno. 
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Menimo pa, da eno oćTpripomb, ki ni vključena v naša stališča, ne bi 
bilo smotrno^prejeti, to je, da naj bi se prek tujih vlagan: lahko z materialnimi 
sredstvi vlagala samo oprema, ne pa tudi surovine in reprodukcijski material. 
Menimo  da tlkšno pripombo ne bi bilo smotrno sprejeti iz razloga, ker :e možnost 
sovlaganja prek surovin in reprodukcijskega materiala urejena ze v ^iDavnem 
zakonu in ker bi bili s tako pripombo v nasprotju z enim od temelunih pristopov 
k temu zakonu, naj se poskuša urediti, da bodo lahko tudi skupna vlaganDa čim- 
bolj zanimiva. Hvala lepa^ 

Predsednik Martin Mlin aar : Tovariš Potrč, ti si predlagal 
dopolnitev k točki 2, prva alinea in k točki 18. f drugi stavek. Kaj pa to, kar 
si povedal na koncu? 

Miran Potrč: To je samo opozorilo, da'te pripombe nismo sprejeli. 

Predsednik Martin Mlinar: Hvala.  Začenjam razpravo. Želi o 
Predlogu skupine kdo razpravljati? (Nihče.) če ne želi nihče, potem zaključujem 
Razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa z dopolnitvami k prvi alinei 
2. točke in spremembe drugega stavka k 18. f členu. 

Kdor je za, naj prosim glasujel (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z. dopolnitvami soglasno sprejet. 

S tem smo izčrpali dnevni red današnje seje. Predsednica Zbora občin me je 
obvestila, da smo .pri tistih točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne 
odločitve, usklajeni z Zborom občin, pri predlogu smernic za pripravo srednjeroč- 
nega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 pa smo usklajeni tudi 
s stališči Družbenopolitičnega zbora z dne 26.9.1984. Enako velja tudi za osnutek 
2akona o družbeni kontroli cen. 

S tem zaključujem 39. sejo Zbora združenega dela. Zahvaljujem se vam za 
udeležbo. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.30 uri. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

10, SEJA 

m,   OKTOBRA 1984) 

Predsedoval: Martin  Mlinar ,  predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob: 9.o5 uri. 

Predsednik Martin Mlinar:  Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 4o. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sem jo 
sklical na podlagi 93.člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 12. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvoli- 
li Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo se- 
jo in verificirali pooblastila. Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo poob- 
lastil in imunitetna vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika 
Ludvika Jermana, za člana pa Jožico Nagode in Ivana Knifica. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi'nihče razprav- 
ljati, potem predlagam, da o tem glasujemo. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (lo8 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitet- 
na vprašanja za 4o. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila delegatov in sestavi 
Poročilo za zbor. 

Dovolite mi, da dam najprej nekaj obvestil in pojasnil. 

Na današnjo sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni 
Predstavniki: Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zdravstvene skupnosti 
Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, Izobraževalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Narod- 
ne banke Slovenije, Republiške energetske skupnosti. Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški promet v SR Sloveniji, Republiške skupnosti 
za ceste SR Slovenije, Republiškega družbenega sveta za vprašanje organizacije 
in delovanja administrativno-strokovnih služb, železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana, Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Zadružne zveze Slove- 
nije, Zavoda SR Slovenije za statistiko in Službe družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji - Centrala Ljubljana. 

Na sejo zbora so vabljeni člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije iz SR Slovenije ter predsedniki in poročevalci odbo- 
rov, komisij in skupin delegatov Skupščine SR Slovenije. 

Ker na današnji seji obravnavamo nekatere zakone v zadnji fazi kot zakon- 
ske predloge, mi dovolite, da vas v zvezi s tem opozorim na 286. člen poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije, ki določa, da je treba poslati amandma k zakonske- 
mu predlogu predsedniku zbora najmanj lo dni pred dnem, določenim za sejo, na 
kateri bo zbor obravnaval zakonski predlog. Drugi odstavek 289. člena poslov- 
nika pa določa, da se sme amandma k zakonskemu predlogu izjemoma predlagati 
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tudi po tem roku, vse do konca obravnave. Tak amandma mora biti obrazložen z 
navedbo posebno utemeljenih razlogov. Zbor posebej razpravlja o utemeljeno- 
sti razlogov za predložitev amandmajev, po roku, določenem po poslovniku, in 
z  glasovanjem odloči, ali bo obravnaval predloženi amandma. Zato prosim, da 
vsi, ki nameravate predložiti amandmaje, to storite čimprej, da bi se zbor 
lahko opredelil, ali bo obravnaval predložene amandmaje. 

Z današnjo sejo pričenjamo uvajati nov način dela v zvezi z uvodnimi be- 
sedami predstavnikov predlagateljev k posameznim aktom. Tako ste za današnjo 
sejo že prejeli uvodni besedi k uresničevanju družbene preobrazbe državne 
uprave in k osnutku zakona o javnem obveščanju. Večkrat je bilo namreč opozor- 
jeno, da se med drugim tudi zaradi uvodnih besed in ekspozejev obremenjuje 
delo zbora. Zato smo se z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije dogovorili, 
da bodo v prihodnje dane nekatere uvodne besede delegatom že pred sejo zbora. 
S tem bo omogočeno delegatom v zboru, da se vnaprej seznanijo z vsebino uvod- 
nih besed, hkrati pa naj bi jim bile podlaga za razpravo na seji zbora. 

Nadalje vas obveščam, da je skupina delegatov za proučitev statutov viso- 
košolskih organizacij s področja biotehniških in medicinskih ved obvestila zbor, 
da je Višja šola za zdravstvene delavce v Ljubljani poslala dne 31.5.1984 na 
vpogled spremenjen in dopolnjen statut, usklajen s pripombami Skupščine SR Slo- 
venije, kot jim je bilo naloženo s sklepom Skupščine SR Slovenije z dne 11.5. 
1984. Skupina delegatov je pregledala spremembe in dopolnitve k statutu Višje 
šole za zdravstvene delavce v Ljubljani in ugotovila, da so skladne s pripom- 
bami Skupščine SR Slovenije. 

Skupina delegatov za proučitev statutov visokošolskih organizacij s pod- 
ročja družboslovnih ved in pedagoških ter umetniških akademij je obvestila 
zbor, da je Ekonomska fakulteta poslala dne 12.4.1984 na vpogled spremenjen 
in dopolnjen statut, usklajen s pripombami Skupščine SR Slovenije, kot ji je 
bilo naloženo s sklepom Skupščine SR Slovenije z dne 15.21.1982. Skupina de- 
legatov je pregledala prečiščeno besedilo statuta Ekonomske fakultete Borisa 
Kidriča v Ljubljani in ugotovila, da je le-to usklajeno s pripombami Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

S tem lahko ugotoviro, da sta uresničena sklepa zbora z dne 11,5.1983 in 15.12.1982. 

Za današnjo sejo ste prejeli poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o 37. seji Zbora re- 
publik in pokrajin, ki je bila 4.1o.l984. 

Prejeli ste tudi obvestilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o obravnavi osnovnih vprašanj 
za določanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1985, ki ga je podal 
na seji 26. septembra 1984 vodja delegacije Miran Potrč. To obvestilo vam bo 
služilo kot predhodno gradivo za obravnavo osnutka zvezne resolucije in sprem- 
ljajočih aktov za prihodnje leto, kar bo obravnavano na seji zbora 26. in 27. 
novembra. 

Danes ste prejeli na klop osnutke oziroma predloge sklepov k nekaterim 
aktom, ki jih danes obravnavamo. Predlagam, da pred obravnavo teh aktov pre- 
berete te sklepe in ocenite, če so v njih ustrezno vsebovana tudi vaša sta- 
lišča, ki jih boste posredovali v današnji razpravi. 

Komisija za verifikacijo je končala z delom in prosim predsednika, da 
poroča zboru. 

Ludvik  Jerman:  Tovarišice in tovariši delegati 1 Zbor združe- 
nega dela šteje 15o delegatov. Za današnjo sejo je predložilo delegatka poob- 
lastila 144 delegatov, in sicer; z gospodarskega področja 92 delegatov? s 
prosvetno-kulturnega področja 13 delegatov; s socialno-zdravstvenega področja 
12 delegatov, s kmetijskega področja 16 delegatov; z obrtnega področja 5 dele- 
gatov; s področja državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev 
5 delegatov in s področja oboroženih sil 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja,2. okoliš 1 delegat,4o. okoliš 1 delegat, 44. okoliša 1 delegat. 
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skupaj 3 delegati;,s socialno-zdravstvenega področja, 1. okoliš 1 delegat; s 
kmetijskega področja, 7. okoliš 1 delegat in 8. okoliš 1 delegat. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so 
vsa pooblastila v skladu z zakonom in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, 
da Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Želi o poročilu kdo razpravljati? 
(Nihče.) 0 poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni sporno nobeno pooblastilo. 

Kdor je za poročilo, naj prosim glasujel (136 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 4o. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker jena seji navzoča večina 
delegatov. 

Predlog dnevnega reda današnje seje sem razširil z osnutkom odloka o te- 
meljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike 
Jugoslavije za obdobje 1986-199o na podlagi sklepa, ki ga je zbor sprejel na 
seji lo. oktobra 1984. Na tej seji je zbor razpravljal o osnutku odloka, skle- 
panje pa je preložil na današnjo sejo. Želi v zvezi s to ugotovitvijo kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Prav tako sem predlog dnevnega reda današnje seje razširil z gradivom 
"Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o"; to gradivo 
bo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije obravnaval na seji 
konec tega meseca, zato je bilo potrebno sejo zbora razširiti s tem gradivom. 
Želi v zvezi s to razširitvijo kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog  na 
glasovanje. 

Kdor je za predlagano razširitev, naj prosim glasuje! (138 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša z razširitvijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije predlagal, 
da predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1984 z osnutkom zakona obravnava na podlagi drugega odstavka 26o. člena 
poslovnika, to je, da se združita prva in druga faza zakonodajnega postopka. 

Želi o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o združitvi faz 
kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (139 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša, da se omenjeni zakon obravnava na podlagi 
drugega odstavka 26o. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Pismeno sem vas obvestil, da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju federacije in predlog družbenega dogovora o skupnih os- 
novah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razpore- 
janju dohodka v SFRJ še nista predložena. Zato predloga dnevnega reda ne bom 
razširil s tema dvema aktoma. 

Prav tako sem vas obvestil, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga odložitev obravnave predloga zakona o gozdovih iz razlogov, ki so nave- 
deni v njegovem obvestilu. Zato umikam predlog zakona o gozdovih z dnevnega 
reda današnje seje. 

Želi v zvezi s to odložitvijo kdo razpravljati? (Nihče.) 

Glede na navedeno predlagam, da zbor za današnjo sejo sprejme naslednji 
dnevni red: 
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1. odobritev zapisnikov 38. in 39. seje zbora, 

2. osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in 
okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o (nadaljevanje 
obravnave), 

3. osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do 2000, 

4. gradivo "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990", 

5. uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave, 

6. poročilo o stanju varnostii v železniškem prometu na območju SR Slove- 
nije, 

7. predlog zakona o graditvi objektov, 

8. predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju poko- 
pališč , 

9. osnutek zakona o javnem obveščanju, 

10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpek- 
ciji, 

11. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Sloveni- 
je za leto 1984 z osnutkom zakona, 

12. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju orga- 
nizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije, 

13. soglasje k aktom visokošolskih organizacij: 

- k statutu Višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, 

- k statutu Višje pomorske šole v Piranu, 

- k spremembi imena Visoke tehniške šole v Mariboru, 

14. volitve in imenovanja, 

15. pobude, predlogi in vprašanja delegatov. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če ne 
predlaga nihče, potem dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno sprejet. 

Prehajamo na  1 .  točko  dnevnega  reda,  to je na odobri- 
tev zapisnikov 38. in 39, seje zbora. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe oziroma dopolnit- 
ve k osnutkoma zapisnikov? (Ne.) Ker nima nihče pripomb oziroma dopolnitev k 
osnutku zapisnikov 38. in 39. seje, ugotavljam, da sta zapisnika odobrena. 

Prehajamo na  2.  točko  dnevnega  reda,  to je na nada- 
ljevanje obravnave osnutka odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega 
razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-199o. 

O osnutku odloka je zbor razpravljal na seji lo.lo.1984 in sklenil, da 
bo o njem sklepal na današnji seji. K osnutku odloka ste prejeli predlog skle- 
pa. Osnutek odloka je obravnaval tudi Družbenopolitični zbor kot zainteresira- 
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ni zbor, ki je predložil stališča in predloge. Na seji je navzoča tudi medzbo- 
rovska skupina delegatov za spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije, ki bo spremljala razpravo k tej in naslednji točki 
dnevnega reda in na podlagi razprave zboru predlagala morebitne spremembe in 
dopolnitve predloženih sklepov. 

Želi morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želi besedo 
predstavnik delegacije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo o osnutku odloka in predlogu sklepa. Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem 
predlog sklepa na glasovanje. 

Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  3.  točko  dnevnega  reda,  to je na osnu- 
tek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2ooo. 

Osnutek dolgoročnega družbenega plana je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Objavljen je 
bil v Poročevalcu številka 25. K osnutku ste prejeli mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in osnutek ugotovitev, stališč in sklepov, ki je bil 
pripravljen na podlagi dosedanjih razprav. Osnutek dolgoročnega družbenega pla- 
na je obravnavala tudi Zakonodajno-pravna komisija, ki z vidika svoje pristoj- 
nosti ni imela pripomb. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Milivoj Samar, 
član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za planiranje. 

Milivoj  Samar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! V naslednjih mesecih bodo družbenopolitične skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti ter nekatere organizacije združenega dela pripravile svoje 
dolgoročne plane. Proces priprav, ki bodo potekale sočasno, tako kot terja za- 
kon, je že v teku. Gre za eno najbolj zahtevnih nalog, ki terja poglobljeno 
strokovno delo ter odgovorne družbene odločitve. Zahtevnost izhaja iz narave 
dolgoročnega planiranja, ki je posebej zaostreno zaradi hitro spreminjajočih 
se domačih in zunanjih pogojev gospodarjenja. Ker želimo realno planirati, kar 
seveda najprej terja tehtno oceno sedanjih razmer, da bi mogli z dolgoročnim 
planom določiti splošno usmeritev za razvoj gospodarstva in družbe, moramo jas- 
no določiti namen, mesto in vlogo dolgoročnega plana, predvsem pa odnos do te- 
meljnih družbenopolitičnih dokumentov, še zlasti do dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije, ki opredeljuje skupne interese in cilje razvoja repub- 
lik in pokrajin v Jugoslaviji. 

Če najprej s tega zornega kota ocenimo osnutek dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2ooo, moramo reči, da ne operacionalizira 
v zadostni meri zlasti dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, niti 
ga ne dograjuje tam, kjer bi bilo to upravičeno in mogoče. Ker z dolgoročnim^ 
planiranjem želimo odpravljati predvsem strukturna neskladja, ki jih na krajši 
rok ni mogoče, menimo, da je, vsaj kar zadeva večjo izvozno naravnanost jugos- 
lovanskega gospodarstva, še zlasti izvoza na konvertibilno tržišče, premalo 
domišljenih, obvezujočih usmeritev. 

Dejstvo je, da celokupne potrebe po konvertibilnih devizah ta trenutek 
daleč presegajo možnosti našega izvoznega gospodarstva. Zato upravičeno priča- 
kujemo, da se bodo naša samoupravna družba in vse njene samoupravne organiza- 
cije in skupnosti organizirale za večje vključevanje v mednarodno menjavo. To 
pa terja medsebojno povezovanje in ustrezno samoupravno koncentracijo sredstev 
na enotnem jugoslovanskem trgu, da bi proizvodnja in storitve bile po obsegu, 
kvaliteti in stroških lahko konkurenčne na vse bolj zahtevnih, zlasti konver- 
tibilnih trgih. S tem pa je povezana nujnost po naši večji vključenosti v tako 
imenovano tehnološko revolucijo, ki postaja prevladujoča osnova razvojne stra- 
tegije sodobnega sveta. Nujnost po naši večji vključenosti v mednarodno menja- 
vo torej ne izhaja zgolj iz trenutnih likvidnostnih problemov države, temveč je 
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izvozna naravnanost edina realna priložnost za,  nadaljnjo rast in razvoj na 
kvalitetnejših osnovah. 

Večji vključenosti v mednarodno menjavo, še zlasti z razvitim svetom, 
morajo biti podrejeni vsi naši napori za zvišanje delovne kulture, znanja 
in ustvarjalnosti ter materialni, sistemski in drugi pogoji. Obdobje, ki je 
pred nami, mora predstavljati zavesten prehod od ekstenzivnega na intenziven 
način gospodarjenja  kar bo mogoče doseči le z večjim opiranjem na lastne 
znanstvene, izobraževalne in kadrovske zmogljivosti; le ti lahko zagotovijo 
gospodarnejšo izrabo naravnih in drugih objektivnih danosti. 

Do večjega dohodka kot večnamenskega cilja lahko pridemo le prek inten- 
zivnejše mednarodne menjave in z optimalnejšim koriščenjem razpoložljivih 
proizvodnih tvorcev, upoštevaje pri tem njihovo dosegljivost, kakovost, teri- 
torialno razporeditev in komplementarnost ter svetovne kriterije učinkovitosti, 
ob upoštevanju ekoloških in drugih omejitev. V to smer morajo biti naravnani 
tako mehanizmi gospodarskega sistema kot tudi ukrepi skupne ekonomske politike. 
Dokument je v tej smeri nedorečen oziroma ne daje ustrezne teže takim strateš- 
kim usmeritvam. Ker pa je dolgoročni plan izhodiščna podlaga in splošna usme- 
ritev za določanje srednjeročnih planov, menimo, da je potrebno te usmeritve 
bolj jasno doreči, kot so bile do sedaj. 

Nadaljnje prilagajanje mehanizmov gospodarskega in političnega sistema 
mora biti podrejena zahtevi, da bo imel delavec v temeljnih in drugih orga- 
nizacijah združenega dela, delovni človek in občan kot delegat v družbenopo- 
litičnih skupnostih odločilno vlogo pri odločanju v družbeni reprodukciji. Bi- 
stvenega pomena je, da delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela prek sistema samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja združujejo delo 
in sredstva, zagotavljajo prenos znanja, vse seveda na osnovi trajnih ekonom- 
skih interesov ter tako ustvarjajo pogoje za nadaljnji kvalitetni razvoj naše- 
ga specifičnega tržnoplanskega gospodarskega modela in s tem možnost za nadalj- 
njo rast in razvoj. 

Ker sta bila v preteklosti tako trg kot plan podcenjena, je dobila pre- 
veliko vlogo tekoča ekonomska politika, ki je bila pogosto voluntaristična, 
kar vse je poglobljalo neskladja vseh vrst. Zato moramo pri koncipiranju naše- 
ga nadaljnjega razvoja izhajati iz načela, da ima vsaka organizacija združe- 
nega dela, občina, socialistična republika in socialistična avtonomna pokrajir 
na pravico in odgovornost, da se razvija skladno z rezultati lastnega dela ter 
da hkrati izpolnjuje skupno dogovorjene obveznosti. To nas bo vodilo proč od 
ekonomije delitve in v depolitizacijo ekonomskih problemov, kar vse bo trdna 
podlaga za demokratično, samoupravno integracijo združenega dela naše večna- 
cionalne samoupravne državne skupnosti. Hkrati pa je to pot za večjo realnost 
planiranja, ker bo vsak ekonomski subjekt izhajal iz razpoložljivega dohodka, 
ki ga bo sam ali povezan v reproceloti ustvarjal na vse bolj selekcionirajočem 
domačem in tujem trgu. Zato tudi menimo, da so usmeritve v dolgoročnih planih 
Veliko pomembnejše od posameznih kvantifikacij, čeprav so le-te deklarirane 
kot ilustrativne, ki pa jih je osnutek poln. Obstaja realna nevarnost, da 
razpravljalci, to so delavci, delovni ljudje in občani, posvetijo preveč pozor- 
nosti posameznim številčnim opredelitvam, premalo pa so potem osredotočeni na 
Usmeritve, ki so edino relevantne v dolgoročnih planih. 

Glede na to, da mnenje Izvršnega sveta vsebuje vrsto konkretnih predlo- 
gov kako naprej in čemu dati poudarek v nadaljnjem delu pri pripravljanju dol- 
goročnega plana Jugoslavije, menim, da jih ne kaže ponavljati. Menimo, da je 
dokument spodbudil delegatsko bazo in jo usmeril k razmišljanju o možnostih 
in nemožnostih nadaljnjega razvoja socialistične samoupravne Jugoslavije. Me- 
Rlmo pa, da je treba predloženi osnutek spremeniti in dopolniti, predvsem 
V že povedanem smislu, da bi mogel služiti za usklajevanje v Zboru republik in 
Pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije in spodbuditi vse ustvarjalne sile naše 
družbe za odpravljanje strukturnih, regionalnih in socialnih problemov na zdra- 
vih materialnih osnovah. Hvala. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Želi predstavnik delegacije besedo: 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Edvard Valentinčič, gospodarsko 
Področje, 5. okoliš, občina Ljubljana Vič-Rudnik. 
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Edvard Valentinčič:  Tovarišice in tovariši delegati I 
Skupina delegatov je ob obravnavi osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugos- 
lavije ugotovila, da je potrebno pripraviti nov osnutek tega akta, ker v pred- 
loženi obliki in vsebini ni sprejemljiv, saj temelji na popolnoma nerealnih 
osnovah, ker ne upošteva gospodarske situacije, v kateri je vsa Jugoslavija. 

Nesprejemljivo je, da vsi razvojni cilji temeljijo na dejstvu, da je prva 
faza dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije uresničena, v kar pa de- 
legati močno dvomimo, saj imamo pred seboj za to uresničitev največ 14 mese- 
cev.Menimo, da tako optimistične cilje lahko dosežemo v krajšem obdobju, ne 
pa že do leta 2ooo. Osnutek dolgoročnega družbenega plana je preoptimističen, 
s preambiciozno zastavljenimi cilji, ker le-ti niso zasnovani na temeljitih 
analitičnih ocenah in realnih možnostih gospodarskega razvoja, niti ne upošte- 
vajo gospodarskih gibanj doma in v svetu. 

Akt je v nekaterih delih premalo konkreten in selektiven, v drugih pa 
prepodroben, na primer o demografskem razvoju. Predvidene prednosti so preširo- 
ko zasnovane in premalo selektivne. Povsem nerealna so predvidevanja o številu 
novo zaposlenih delavcev in njihovi izobrazbeni strukturi, skrajšanju delovne- 
ga časa, reševanju stanovanjske problematike in razvoju znanosti in tehnologije. 
Predvideni razvojni trendi teh področij zahtevajo bistveno večjo materialno 
osnovo od tiste, ki jo je realno mogoče doseči. 

V predloženem dokumentu naj bi bili realni osebni dohodki leta 2ooo za 
polovico večji kot leta 1985, vendar ne vemo, kolikšni bodo le-ti v letu 1985. 
Zato menimo, da bi bila boljša osnova za predvidevanje rasti osebnih dohodkov 
osebni dohodki iz leta 1979, ko  so realni osebni dohodki začeli upadati. 

Vlogo in pomen razvoja družbenih dejavnosti osnutek zanemarja. To pomembno 
področje obravnava le z nekaj stavki, čeprav ne bi smeli prezreti dejstva, da 
je razvoj družbenih dejavnosti npr. področje izobraževanja bistvena predpostav- 
ka za doseganje globalnih ciljev o spremembi strukture zaposlenih in povečani 
stopnji zaposlovanja, rasti življenjskega standarda in zadovoljevanja skupnih 
potreb delovnih ljudi in občanov. 

Še enkrat poudarjamo, da predloženega osnutka ne moremo sprejeti kot real- 
ni okvir našega družbenega razvoja, zato v celoti podpiramo stališča Odborov 
za družbenoekonomski razvoj, za družbenoekonomske odnose in za finance Zbora 
združenega dela ter mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Besedo ima Jože Skornšek, področ- 
je gospodarstva, 32. okoliš, Velenje-Mozirje. 

Jože Skornšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! K osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
19 86 do 2ooo imamo naslednje pripombe: 

K prvemu delu - cilji in možni dosežki. 

Med opredelitvijo možnih dosežkov izzvenita kot precej drzni trditvi, 
da bo do leta 2ooo dosežena polna zaposlenost in da bo srednje izobraževanje 
postalo povprečna raven. Pri opredelitvi te možnosti je prav gotovo treba izha- 
jati iz zatečenega stanja in realnih možnosti razvoja Jugoslavije, kar pa ne 
potrjuje te trditve. 

K tretjemu delu - globalni proporci in smeri razvoja: 

1. V poglavju investicije in njihovo usmerjanje med cilji investicijske 
politike ni opredelitve o prednostnih naložbah, ki bi naj temeljile na glav- 
nih razvojnih ciljih gospodarstva, predvsem pa naj bi krepile izvozno in tehno- 
loško prodornost gospodarstva, prispevale k njegovi boljši povezanosti in k 
načrtnemu zmanjševanju izredno velike brezposelnosti na manj razvitih območjih. 

2. V poglavju materialni okviri razvoja so prikazane željene oziroma naše- 
mu gospodarstvu nujne gospodarske rasti posameznih kategorij. Ob tem pa se 
postavlja vprašanje, ali tako zastavljenim optimističnim okvirom rasti lahko 
sledijo vsa področja jugoslovanskega gospodarstva oziroma ali so sposobna posa- 
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mezna področja z nadpovprečno rastjo nadomestiti tiste s podpovprečno. Priča- 
kujemo, da se bodo pri usklajevanju med posameznimi republikami in avtonom- 
nima pokrajinama, v osnutku plana zastavljeni materialni okviri še preverili. 

K poglavju IV - regionalni razvoj. 

Da bo dosežen končni cilj regionalne politike, to je zmanjševanje regio- 
nalnih razlik ob optimalnem razvoju celotnega jugoslovanskega trga, bi bilo 
potrebno začrtati tako'politiko, ki ne bo upoštevala samo probleme gospodarsko 
manj razvitih območij, temveč tudi probleme bolj razvitih območij, kjer se 
pojavljajo problemi počasnejše gospodarske rasti, zastarelosti opreme, tehno- 
logije, problemi okolja in tako naprej. Raziskave stanja so pokazale, da je 
delež kapitalno intenzivnih proizvodenj v manj razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo zelo visok, delež delovno intenzivnih proizvodenj pa razmeroma nizek, kar 
kaže na to, da je bil v dosedanji naložbeni politiki v teh republikah premalo 
upoštevan problem velike nezaposlenosti na teh območjih. Strategija razvoja 
teh območij bi morala bolj sloneti na izkoriščanju naravnih in pridobljenih 
prednosti teh regij in ne bi smela avtomatično posnemati razvojnega modela 
bolj razvitih republik. Vse bolj bi morali dajati poudarek zaščiti mlade indu- 
strije, ki bi po določenem času obratovala brez subvencij. Hvala lepa. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, 
področje gospodarstva, 41. okoliš, Maribor-Tabor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! V uvodnih opombah v 5. točki je navedeno, da je iz analize pogojev, 
potreb in možnosti družbenoekonomskega razvoja do leta 2ooo, Zveznega zavoda 
za družbeno planiranje izbrana višja varianta dolgoročnega gospodarskega raz- 
voja, ki temelji na velikih kakovostnih preobratih in spremembah, če ta vari- 
anta vsebuje cilje, ki so navedeni v osnutku, je verjetno nesprejemljiva, saj 
vsebuje nerealne in skoraj idilične cilje, kot na primer: 

- v glavnem rešen stanovanjski problem ob hkratnem zvišanju povprečne 
velikosti stanovanja in ob veliko boljših komunalnih storitvah, 

- dosežena polna zaposlenost in odpravljena nezaposlenost j 

- v vlaganjih ni opredeljenih dovolj prioritetnih ciljev, saj so kot se- 
lektivna zajeta skoraj vsa področja (glej točko 7 v ciljih)} 

- v kratkih 15 letih naj bi dosegli temeljite spremembe v demografskem 
razvoju, znanstveno-raziskovalnem, izobraževalnem, informacijskem in posamez- 
nih družbenih dejavnostih; 

- v razvoju izobraževanja ponovno napovedujemo, da ga bodo spremljale 
globlje spremembe? 

- hitrejši razvoj proizvodnje določenih osnovnih surovin in reprodukcij- 
skega materiala kaže na to, da smo bogati s surovinami in se bomo glede prido- 
bivanja surovin obnašali na vseh področjih enako - brez prednosti. 

Prav tako je nerealno izhodišče, da bo le prvo obdobje srednjeročnega 
plana 1986-2ooo omejeno zaradi zunanjih finančnih obveznosti in plačilno bi- 
lančnih omejitev, saj se vendar pogajamo z mednarodnim monetarnim skladom za 
reprogramiranje naših dolgov, torej jih želimo in moramo prenesti tudi v 
naslednje srednjeročno obdobje. 

Osnutek ne deluje kot celota. Daje vtis, da je sestavljen iz delov, kjer 
vsak želi največ. Ve se, da se mora na račun enega dati prednost drugemu,da 
bi dosegli željene strukturne spremembe gospodarstva, torej ne morejo biti 
vse v prvem planu. 

Menimo, da je kontradiktorno opisano področje kmetijstva in zaposlovanja 
v njem in število kmetijskega prebivalstva, ki bi naj živelo v vaških nase- 
ljih. Kmetijstvo je namreč obdelano v različnih delih. Zaradi tega je uporab- 
ljen tudi različen pristop in so navedeni različni možni dosežki. 
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Opozorim naj še na II. poglavje Gospodarske in druge oblike sodelovanja 
s tujino, kjer moramo upoštevati vse zunanje omejitvene dejavnike, kot na pri- 
mer rastoči protekcionizem v mednarodnih ekonomskih faktorjih, recesija v 
različnih deželah, politika izvoza nafte in podobno. Tudi jasnost primerjalnih 
prednosti bo v prihodnje še naprej povzročala izvozne ambicije tudi tistim 
subjektom, ki s svojo izvozno aktivnostjo rušijo izvozne cene domačih izvoz- 
nikov, povzročajo pomanjkanje blaga na domačem tržišču in omogočajo nadaljnje 
generiranje inflacije. 

Na strani 21. v 4. točki bi moralo biti pri  zdravstvenem varstvu poudar- 
jeno kot osrednje skrb za zdravega delavca. 

Če na kratko povzamem naše razmišljanje o tem dokumentu, se nam dozdeva, 
da ne daje vizije, kaj je prioritetno, kar želimo doseči v 15 letih in pred- 
vsem kako bomo to dosegli. Večkrat se hudujemo, da ne delujejo ekonomske zako- 
nitosti. Pri tem pa je pomembno pravilno odmerjanje razmerij med ekonomskimi 
zakonitostmi in usmerjevalnim ustvarjanjem pogojev gospodarjenja. Ob tem pa 
ni le pomembno, koliko želimo enega ali koliko drugega, pač pa tudi kako in 
na kakšen način ustvarjati pogoje za to in kako ukrepati. 

Odločitve gospodarstva morajo biti v skladu s splošno gospodarsko usmerit- 
vijo. V osnutku pa je usmerjanje preohlapno in tudi ne vsebuje oziroma ne naka- 
zuje bistvenih pogojev gospodarjenja. Če želimo dobiti željene in predvidljive 
rezultate, moramo uskladiti delovanje ekonomskih zakonitosti ter usmerjanje 
ekonomskih pogojev. Vendar moramo biti pri postavljanju ciljev realni. Nereal- 
ni gospodarski cilji vodijo v neustrezno uporabo usmerjevalnega instrumentari- 
ja, kar lahko preprečuje pozitivne učinke ekonomskih zakonitosti in lahko si- 
stem gospodarjenja spreobrne iz tržno samoupravnega v upravno vodenega. 

Predlagamo, da ponovno proučimo zastavljene cilje in o osnutku še razprav- 
ljamo. Razen tega sprašujemo, kdaj bomo spre jeli'novo zakonodajo, ali bo to še- 
le leta 1985, ko bomo sprejemali dolgoročni plan v zadnji fazi. Neusklajenost 
povzroča težave v temeljnih organizacijah, ki imajo svoje sedeže v različnih 
republikah. Zvezni odlok namreč pravi, da imajo občine lahko svoj dolgoročni 
plan, medtem ko nas republika zavezuje, da ga občina mora imeti. Če ena repub- 
lika ne bo imela dolgoročnega plana, potem dejavnost temeljnih organizacij 
združenega dela v drugih republikah ne bo zajeta. 

Podpiramo poročili Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Odbora za družbenoekonomske odnose našega" zbora k osnutku dolgoroč- 
nega plana. 

Predsednik Martin Mlinar: Besedo ima Janko Maček, področje 
gospodarstva, 14. okoliš, Radovljica. 

Janko  Maček:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov je gradivo obravnavala in ima h gradivu naslednje 
pripombe. 

Pregled gradiva kaže na zelo optimistična predvidevanja glede razvoja 
materialnih dejavnikov in subjektivnih sil. Uporabljena je varianta aktivne 
gospodarske rasti razvoja, ki "temelji na velikih kakovostnih preobratih in 
spremembah kot edino sprejemljivih". Podpiramo tak pristop, vendar se nam 
vedno znova postavlja vprašanje, ali so danes izpolnjene vse temeljne postavke, 
na katerih temelji osnutek dolgoročnega družbenega plana. Ocenjeno je, da bo- 
do do konca leta 1985 izvedene glavne spremembe v gospodarskem sistemu in ures- 
ničene druge naloge, opredeljene v prvi etapi dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije. 

Zavedati se moramo, da s sprejemom zakonov, ki jih lahko razlagamo na več 
načinov, še ne bo dobljena bitka za stabilizacijo. Ko so cilji postavljeni in 
družbeno verificirani, nam preostane samo še delo. Za to pa nam žal velikokrat 
zmanjka časa in tudi poleta. 

Zato menimo, da morajo planska predvidevanja izhajati iz današnje, ne 
preveč rožnate gospodarske situacije. Seznanili smo se s problemom deviznega 
neravnovesja v bankah, s problemi cen, s premajhnim izvozom in s tem v zvezi 
z delitvijo premajhnega deviznega priliva, rednim poseganjem Zveznega izvršne- 
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ga sveta na področje ekonomske politike in podobno. Vse to označuje sedanji 
gospodarski trenutek in velika napaka bi bila, da bi to upoštevali samo mimo- 
grede. Osnova pri realizaciji postavljenega plana bodo materialne možnosti in 
zlasti vloga subjektivnih sil. Ni vseeno, ali od nekoga,ki mu nismo omogočili 
zamenjave izrabljenih osnovnih sredstev, zahtevamo isto kot od organizacij s 
popolnoma obnovljeno ali novo opremo. Zato želimo, da se neskladja v našem 
gospodarstvu odpravijo in šele nato bomo lahko v enaki meri vsi odgovorni za 
realizacijo dolgoročnega plana. V nasprotnem primeru naj prevzamejo večje ob- 
veznosti tisti, ki smo .jim dali možnost. 

Opozoril bi tudi na pomembno vlogo človeškega dejavnika. V dani situaci- 
ji, ob informacijah o padanju realnih osebnih dohodkov, je vsak dan težje mo- 
tivirati ljudi za dodatne napore. Informacije o raznih neravnovesjih, odlaga- 
nju dolgov, naraščajočih izgubah in podobnem zelo destimulativno vplivajo na 
ljudi, saj kljub obljubam ne vidijo rešitve v kratkem času. Zato se ne vklju- 
čujejo več tako kot včasih v delo samoupravnih organov ali delegacij, temveč 
se omejujejo le na reševanje problemov lastne eksistence. 

Zato trdimo, da bo potrebno ohranjanju realnega standarda posvetiti veli- 
ko več pozornosti, saj so delavci ključni pogoj za doseganje takšnih ali dru- 
gačnih planov. Hvala I 

Predsednik  Mar tin  Mlinar:  Besedo ima tovariš Bruno Žnider- 
šič, področje gospodarstva, 39. okoliš, Maribor-Rotovž. 

Bruno  Žnideršič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegatil Predlagana alternativa pospešene gospodarske rasti in razvoj v 
naslednjem dolgoročnem obdobju je nedvomno sprejemljiva in nujna usmeritev. 
Vendar pa tako smelo načrtovane stopnje gospodarske rasti vzbujajo pesimizem 
ob dejstvu, da v planu niso nakazani ukrepi ekonomske, kreditno-monetarne 
in davčne politike, s katerimi moramo združenemu delu zagotoviti stabilne 
pogoje gospodarjenja in s tem zagotavljanje družbene rasti. Opozoriti moramo 
tudi na kontradiktornost posameznih usmeritev, ki so opredeljene v več poglav- 
jih. 

Razvojne usmeritve gospodarstva posnemajo v veliki meri sedanje razdroblje- 
no stanje in ne poudarjajo prednosti tistih dejavnosti, kjer bomo dosegli viso- 
ke dohodkovne učinke in optimalno izkoristili prirodne danosti in znanje. Pred- 
vsem moramo namreč zagotoviti absolutno izkoriščanje obstoječih kapacitet, po- 
večati produktivnost in izrabo delovnega časa, saj imamo na tem področju ogrom- 
ne rezerve, kar nam dokazujejo podatki o izrabi zmogljivosti in delovnega ča- 
sa, ki so katastrofalni. 

Kakor vrsta usmeritev je tudi povečanje znanstvenega kadra opredeljena 
silno deklarativno. Ocenjujemo namreč, da ni problem število visoko izobraže- 
nih strokovnjakov in znanstveno-raziskovalnih institucij, temveč je osnovni 
problem v tem, ali znamo ves ta potencial povezati z združenim delom in uve- 
ljaviti skupno odgovornost za napredek in aplikacijo znanstvenih dosežkov v 
praksi. Nikakor ne moremo sprejeti dolgoročne usmeritve, da bo rast dohodka 
pretežno odvisna le od povečanja produktivnosti in ekonomičnosti, kajti z 
ukrepi ekonomske politike moramo zagotoviti takšne pogoje gospodarjenja, kjer 
bo rast dohodka odvisna izključno od produktivnosti in ekonomičnosti. 

Na področju razvoja stanovanjskega gospodarstva pa podpiramo pripombe ±n 
stališča Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Hvala. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala lepa! Pismenih prijav za 
razpravo k tej točki dnevnega reda nimam več. Sprašujem delegate, ali želi 
še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima Miro Jelenkovič, 42. okoliš,Maribor- 
Tezno. 

Miro  Jelenkovič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati!   Ker je bilo v dosedanjih razpravah že veliko povedanega, že- 
lim podati le nekaj dopolnitev. Ugotavljamo namreč, da so gospodarski odnosi 
s tujino preoptimistično postavljeni glede na trenutno stanje v Jugoslaviji. 
Posebej moti našo skupino, da je to področje v planu obravnavano zelo poenostav- 
ljeno. 
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Nadalje ugotavljamo, da je turizmu dan premajhen poudarek. Enako velja 
za področje kmetijstva, o čemer je bilo v razpravi danes že rečeno. Že več- 
krat je bila omenjena, tudi ko smo obravnavali republiške plane, nevarnost 
prevelikega izvoza surovin, ki jih potrebuje naša industrija. 0 tem bi moral 
nekaj reči tudi ta plan. 

Ugotavljamo, da družbeni plan Jugoslavije ne upošteva razlik med posamez- 
nimi republikami in pokrajinama. S to problematiko smo se srečali že pri ne- 
katerih zakonih, je pa potrebno na to opozoriti tudi pri obravnavi planskih 
dokumentov. 

Če strnem pripombe, dane na naši skupini, lahko kritično ugotovim, da 
je bilo glede na pomembnost obravnavanega akta premalo sodelovanja združene- 
ga dela v razpravi. Zato predlagamo oziroma zahtevamo, da se podaljša razpra- 
va do prvega četrtletja naslednjega leta. Hvala! 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Preden zaključim razpravo, obveščam zbor, da so pismene prispevke k tej točki 
dale skupine delegatov iz LendavejMOste-Polje. Nove Gorice in Ljubijana-Šiška. 

S tem zaključujem razpravo. Predlagam, da se po naslednji točki dnevnega 
reda sestane medzborovska skupina, prouči razpravo in predlaga morebitne spre- 
membe in dopolnitve stališč. 

V zvezi z nekaterimi predlogi iz razprave,da obravnave o tem aktu danes 
ne bi zaključili, vas obveščam, da smo seznanjeni s stališčem Zveznega izvrš- 
nega sveta, da bo razprava o dolgoročnem planu prenesena v I. tromesečje 1985 
leta. Kljub temu je dobro, da damo danes pripombe, ker bo s tem omogočeno pred- 
lagatelju akta, da nadaljuje s svojim delom pri pripravi novega ali spremenje- 
nega plana. S tem besedilo plana se bomo ponovno seznanili v začetku prihod- 
njega leta. 

Prekinjam to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na  4.  točko  dnevnega  reda,  to je na obrav- 
navo gradiva "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o." 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Zbor republik in pokrajin je predložil 
tudi gradivo "Elementi izhodišč za pogajanje s tujimi kreditorji", ki je stro- 
go zaupne narave. Zato obveščam predstavnike javnega obveščanja, da so v skla- 
du s 43o. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije lahko navzoči na seji zbora, 
javnost pa obvestijo le o tem, kar jim bo posredoval naš Sekretariat za infor- 
macije. 

Prehajamo na  5.  točko  dnevnega  reda,  to je na uresni- 
čevanje družbene preobrazbe državne uprave. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Objavljeno je bilo v Poročevalcu Št.26. V Poročevalcu št. 
28 je bila objavljena tudi analiza o stanju osebnih dohodkov v državni upravi, 
ki je prav tako predmet današnje razprave. Vodje skupin so prejeli za delegat- 
ska mesta uvodno obrazložitev Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo 
in stališča in usmeritve predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali tudi osnutek ugotovitev, sta- 
lišč in usmeritev republiškega družbenega sveta za vprašanje organizacije in 
delovanja administrativno-strokovnih služb h gradivu organizacija in delovanje 
administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji. Ne glede na to, da gre za os- 
nutek, smo bili mnenja, da bo to gradivo lahko spodbudilo razpravo o uresniče- 
vanju družbene preobrazbe uprave tudi v tej smeri. 

Končno besedilo ugotovitev, stališč in usmeritev skupaj z gradivom "Orga- 
nizacija in delovanje administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji" in 
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"Informacijo o nalogah in aktivnostih udeležencev pri delu Republiškega druž- 
benega sveta, ki izhajajo iz navedenih gradiv, bo objavljeno v eni od prihod- 
njih številk Poročevalca in bo koristno napotilo za nadaljnje razreševanje 
vprašanj, ki se tičejo delovanja administrativno-strokovnih služb v SR Slove- 
niji. To gradivo bo mogoče koristno uporabiti tudi pri obravnavi analize repub- 
liških predpisov z vidika možnosti poenostavitve posameznih administrativnih 
opravil, ki jo bodo zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali v I. trimesečju 
leta 1985. Danes ste prejeli osnutek ugotovitev in stališč, ki je bil priprav- 
ljen na podlagi dosedanjih razprav. 

Predlagam, da zbor imenuje skupino delegatov, ki naj spremlja razpravo 
in na podlagi razprave predlaga zboru morebitne spremembe in dopolnitve osnut- 
ka ugotovitev in stališč skupaj s skupinama delegatov Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora. V skupino delegatov predlagam: Ilijo Bregarja, gospodarsko 
področje, 1. okoliš, Ljubljana Bežigrad, Bojana Boštjančiča, poročevalca Odbo- 
ra za družbenopolitični sistem in Franjo Gašper, področje državnih organov, 
Maribor-Rotovž. Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpra- 
vo in dajem ta predlog na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagana skupina delegatov imenovana z večino glasov. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Ivana Križnik, področje državnih organov, 
Ljubijana-Center. 

Ivana  Križnik:  Tovarišice in tovariši delegati, tovariš 
predsednik! Naša skupina delegatov je obravnavala poročilo o uresničevanju 
družbene preobrazbe državne uprave ter ugotovila, da je v gradivu vsestransko 
in dokaj objektivno obdelano to področje ter problemi in vzroki za prepočasno 
družbeno preobrazbo državne uprave. 

Skupina meni, da je na tako stanje v veliki meri vplivalo stalno spremi- 
njanje predpisov in mnogi novi predpisi skupščin in izvršilnih organov, ki 
obremenjujejo delo in vplivajo na kvaliteto dela upravnih organov. Za primer 
bi navedla bencinske bone. V zvezi s tem je veliko nezadovoljstva in kritike 
občanov, ker morajo čakati v vrstah, da dobijo bone. Nezadovoljni so, ker mo- 
rajo zaradi tega izostati od dela ali odhajati od drugih zadolžitev. To so za- 
deve, ki bodejo v oči. Vse prevečkrat pri sprejemanju novih predpisov in pri 
spreminjanju veljavnih nalagamo nove obveznosti in zahtevne postopke. Delavec 
V državni upravi pa je proglašen za birokrata, ker skuša zakonito delati in 
obenem zahteva od strank, občanov sto in sto različnih soglasij, potrdil, mne- 
nj in drugih dokumentov. Menim, da je mnogokrat neupravičena kritika na delo 
državnih organov, predvsem o birokratizmu. Delavci v upravi moramo namreč do- 
sledno spoštovati in izvajati predpise. 

Zmanjševanje števila zaposlenih je sicer koristen namen, da bi se zniža- 
la družbena režija in da gospodarstvo ne bi bilo tako obremenjeno. Vendar, 
kako naj vplivamo na zmanjšanje števila zaposlenih, če pa obenem nalagamo 
upravnim organom nove in nove naloge. Menim, da pri tem preveč trpi kvalite- 
ta dela in tudi sama zakonitost. Zmanjševanje števila zaposlenih bi lahko v 
mnogočem pospešili s poenostavitvijo upravnih in drugih postopkov ter z moder- 
nizacijo dela. Znano pa je, kakšna je modernizacija dela v državni upravi, 
kjer se marsikaj še ročno piše, računa in tako dalje. 

K zakonitejšemu delu in h kvaliteti strokovnih odločitev ter predlogov 
bi v znatni meri prispevala tudi stalna, organizirana strokovna, izobraževal- 
na ustanova oziroma nek nov način dela vseh zaposlenih v upravnih organih. Ugo- 
tavljam, da takoj po sprejemu zakon že velja, objavljen je v Uradnem listu, 
mesece in mesece pa čakamo na navodila in pojasnila za njegovo izvajanje. Zelo 
malo je primerov, da republiške institucije organizirajo seminarje, predavanja 
in razprave o izvajanju novih zakonov, čeprav je to podlaga in način, da bi 
dejansko v vseh okoljih" enako izvajali zakone. Vsak namreč lahko drugače razu- 
me posamezne zakonske določbe in s tem tudi mnogokrat krši pravice občana, ker 
odloči drugače, kot je bil namen zakonodajalca. 
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V državni upravi že vsa leta opažamo močno fluktuacijo, predvsem delav- 
cev z visoko strokovno'izobrazbo. Menim, da je to razumijivo in logično, saj 
so ti delavci velikokrat zaradi specifičnosti svojega dela na udaru vsem, 
obenem pa imajo izredno nizke osebne dohodke in so neprimerno nagrajeni. Nji- 
hovi osebni dohodki so 3o in celo več odstotkov nižji kot na podobnih oziroma 
primerljivih delih v gospodarstvu. K fluktuaciji prispeva mnogokrat tudi delov- 
ni čas v upravnih organih. Naj navedem nekaj primerov. Tako na primer srednje 
šole pričenjajo s poukom ob 7. uri zjutraj, medtem ko naj bi delavci v držav- 
ni upravi delali od osmih do štirih. Določeni odmiki so sicer dovoljeni, neka- 
teri pa so se sami znašli in začenjajo delati celo pred tem. 

Menim, da je bila sprememba delovnega časa edini ukrep za zmanjševanje 
zaposlenih v upravi, ki je dosegel svoj namen. Kdor je imel možnost zaposliti 
se v drugih okoljih, je zapustil delo v upravi. S tem je pridobil nekaj na 
popoldanskem času, prav tako pa tudi čas za aktivnosti, bodisi v krajevnih 
skupnostih bodisi v drugih organizacijah in organih. Ocenjujem, da se glede 
na tak delovni čas mnogi, ki bi se sicer zaposlili v državni upravi, odločijo 
za drugo delovno mesto, saj je razumljivo, da niso zainteresirani za slabo 
nagrajevano delo in težke pogoje dela. Predlagam, da bi se delo v državnih or- 
ganih pričenjalo največ eno uro kasneje kot v organizacijah združenega dela. 
Uradne ure za stranke, ko delavci izven delovnega časa in občani opravijo svoje 
posle, se ne smejo spreminjati. Te uradne ure so dvakrat na teden v popoldan- 
skem času. V tem času lahko vse uredijo, ne da zapuščajo delo. Kljub temu veli- 
kokrat kritizirajo, da tudi državna uprava pospešuje nedelo v organizacijah 
združenega dela. Zato predlagam, da upravni organi, ko vabijo stranke, delav- 
ce iz organizacij združenega dela ali občane, navedejo uro oziroma primeren 
razpon ur, kdaj naj se zglasijo. 

Glede samoupravne organiziranosti je v poročilu veliko napisanega. Držav- 
na uprava je samoupravno organizirana v skladu z zveznim zakonom, ki togo pred- 
pisuje, da mora biti za en upravni organ ena delovna skupnost. Tako smo začeli 
drobiti organizacijo upravnih organov, ustanavljati majhne delovne skupnosti 
in majhne upravne organe z manjšim številom delavcev (deset in nekaj več). V 
republiških organih je sicer zaposlenih več delavcev. Če bi hoteli delati 
zakonito, bi moral vsak upravni organ in vsaka delovna skupnost imeti svoj žiro 
račun in svoja sredstva za delo upravnega organa, za skupno porabo in tako 
dalje. Na podlagi teh zahtev bi morali močno povečati število zaposlenih, ne 
pa ga zmanjševati, ker bi bilo to s takimi ukrepi nemogoče. Navodila Služb 
družbenega knjigovodstva o tem so jasna. Ločeno je potrebno voditi evidenco 
sredstev. Zaradi tega zahtevamo, da se takoj pristopi k spremembi zveznega in 
republiškega zakona o državni upravi. S tem bo omogočeno racionalizirati delo 
delavcev v državni upravi. 

Glede obsega samoupravnih pravic delavcev v upravi bi poudarila, da je 
v današnjem času težko verjeti, da posamezniki, funkcionarji sami odločajo 
o delovnih razmerjih v državni upravi, o sprejemanju delavcev, o premestitvi, 
o prenehanju delovnega razmerja in o zagotavljanju sredstev za delo. Delavci 
praktično o ničemer ne odločamo. Zato bi morali obvezno spremeniti predpise s 
tega področja, ki močno zavirajo samoupravno odločanje delavcev, zaposlenih v 
državni upravi. 

Naša delegacija meni, da je taka ureditev celo protiustavna. Delavci naj 
sami odločajo o svojih pravicah in obveznostih, ne pa da odločajo v njihovem 
imenu in za njih funkcionarji. 

Glede na navedeno naša skupina predlaga, da se v splošnih usmeritvah za 
nadaljnjo družbeno preobrazbo državne uprave ter pri sprejemu končnih stališč 
odločneje opredeli: 

1. Zahteva po reviziji vseh predpisov za poenostavitev postopkov ter s 
tem zagotovitev racionalnosti dela v upravnih organih. 

2. Takojšnje izboljšanje materialnih pogojev dela v državni upravi. Ob- 
vezno trajno in kvalitetno organiziranje strokovnega izobraževanja zaposlenih 
delavcev. 

3. Sprememba pričetka delovnega časa vseh upravnih organov - občinskih 
in republiških - na 7. uro zjutraj, s tem da se uradne ure v popoldanskem 
času ne smejo okrniti. 



- 91 - 

4. Sprememba predpisov, ki ovirajo in preprečujejo samoupravno odločanje 
delavcev, tako na področju dela kot pri izvrševanju ustavnih, samoupravnih 
pravic in dolžnosti. Hvala lepa! 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Besedo ima Janko Maček, področje 
gospodarstva, 14. okoliš, Radovljica. 

Janko  Mače'k: Tovariš  predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! O gradivu smo si v naši skupini ustvarili naslednje mnenje. Gradivo je 
dobro pripravljeno in kaže premike na področju državne uprave,ne zaustavlja 
pa se tudi pred samokritiko. Kot občani presojamo učinkovitost dela upravnih 
organov skozi opravke na občini in poudariti moramo, da neprijazen sprejem, 
zaprto okence, odsotnost posameznika in podobno niso v prid dobremu mnenju. 

Menimo tudi, da se naloge, ki naj jih upravni organi opravljajo, znane. 
Zagotoviti pa je potrebno ustrezno organizacijo in delovno disciplino. Pred- 
postavljeni bi moral vedeti, kje se delavec nahaja in kaj dela. Ni naša stvar, 
kako so službe organizirane, pomembna je racionalnost in učinkovitost pri 
delu. Zato soglašamo z ugotovitvijo, da slaba kadrovska struktura, ki je delo- 
ma pogojena tudi z zaostajanjem osebnih dohodkov, ne bo prispevala k izboljša- 
nju dela. Zagotoviti je potrebno ustrezno motivacijo, s tem pa tudi postavlja- 
ti prizadevne kadre na pravo mesto. Od njih lahko pričakujemo nove pristope in 
tudi hitrejše spremembe v delu upravnih organov. Hvala lepa. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Besedo ima Viktor švab, področje 
gospodarstva, 15. okoliš, Tržič. 

Viktor  Švab:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Prva razpravljalka je omenila nekatere stvari, ki jih bom samo na kratko 
povzel oziroma s katerimi se strinja tudi delegacija tržiške občine. 

Menimo, da bi morali v Sloveniji priti do enotnega sistema organiziranja 
državne uprave tako v organizacijskem kot tudi v tehničnem smislu. Nadalje 
menimo, da analiza premalo poudarja posledice, ki se v materialnem smislu 
kažejo v občinah zaradi indeksiranja splošne porabe na zatečeno stanje. To 
onemogoča vsakršen razvoj tako na področju kadrov kot na področju materialne 
in tehnične opremljenosti upravnih organov. 

Z modernizacijo bi bilo dejansko mogoče delo bolje organizirati, nimamo 
pa za to nobenih materialnih možnosti, omejen je nakup osnovnih sredstev (kot 
na primer pisalni in računski stroji ter podobno). 

Kar zadeva gibanje zaposlenih v občinski upravi menimo, da je treba gle- 
dati skozi daljše časovno obdobje, recimo od leta 1977, saj ti podatki kaže- 
jo na obnašanje posameznih upravnih organov za zmanjševanje števila zaposle- 
nih.Menimo tudi, da pri ugotavljanju optimalnega števila zaposlenih v uprav- 
nih organih posamezne občine ne moremo upoštevati le števila prebivalcev te 
občine, ampak je treba upoštevati še druga merila. Občina Tržič sodi med majhne 
občine. Tudi po številu zaposlenih v upravnih organih na looo prebivalcev smo 
pod republiškim povprečjem, pa vendarle menimo, da to ne sme biti edini krite- 
rij za ugotavljanje primernega števila delavcev občinske uprave. Tudi majhne 
občine morajo obdržati vse funkcije družbenopolitične skupnosti, pri čemer je 
tudi razlika med majhnimi in velikimi občinami. 

Skozi stabilizacijske in druge programe sprejemamo določene usmeritve s 
ciljem zmanjšati število zaposlenih v občinskih upravnih organih. Hkrati pa 
sprejemamo zakonske in podzakonske predpise, ki zahtevajo opravljanje števil- 
nih novih nalog v občinskih upravnih organih {na primer predpisi skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in nove naloge uprav za družbene 
prihodke, nove obveznosti na področju ljudske obrambe, bencinski boni, uvedba 
depozita za prehod čez državno mejo oziroma povečan pritisk na izdajanje malo- 
obmejnih prepustnic konkretno v naši občini in podobno. Pri vseh teh nalogah 
gre včasih za opravljanje manj zahtevnih opravil, ki pa zaradi velikega obse- 
ga zahtevajo angažiranje visoko strokovnih delavcev, kar se pozna pri izvaja- 
nju njihovih osnovnih delovnih nalog. 
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O združevanju posameznih upravnih področij med občinami menimo, da je 
treba vsako tako združevanje temeljito proučiti z vidika zmanjševanja stroš- 
kov in učinkovitosti ter upoštevati tako pozitivne kot negativne izkušnje iz 
dosedanje prakse združevanja nekaterih področij. Na Gorenjskem imamo o tem že 
nekatere izkušnje. 

V celoti podpiramo pobudo za spremembo 14o. člena zakona o temeljih si- 
stema državne uprave, ki naj bi dopuščal tudi oblikovanje ene delovne skupno- 
sti za več upravnih organov. Glede na majhno število zaposlenih v posameznem 
upravnem organu je to nujno potrebno in racionalno. 

Glede materialnega položaja delavcev v upravi menimo, da so predlagani 
ukrepi v gradivu nujni. Hvala lepa. 

Predsednik Martin  Mlinar:  Besedo ima tovarišica Franja 
Gašper, področje državnih organov, Maribor-Rotovž. 

Franja  Gašper:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov ugotavlja, da se preobrazba dela in dejavnosti 
upravnih organov sicer izvaja, vendar v zelo težavnih okoliščinah, saj smo 
pričeli z reorganizacijo sredi akcije uresničevanja stabilizacijskih načrtov; 
le-ti pa uokvirjajo vse vrste porabe, zlasti splošno v obča družbena prizade- 
vanja o zniževanju družbene režije. 

Ti omejitveni ukrepi in oblike indeksiranja glede proračunske porabe so 
pripeljali upravne organe v takšen položaj, da ne morejo slediti vse zahtev- 
nejšemu delu in nalogam niti nimajo možnosti, da bi pridobili ustrezne stro- 
kovne kadre; še manj lahko te kadre ustrezno nagrajujejo. Zatečeno materialno 
stanje je skrajno nezadovoljivo. Materialni stroški, na katere upravni organi 
nimajo vpliva, strahovito naraščajo in načenjajo lastno substanco materialne 
osnove za delo. Še manj imajo upravni organi možnost zagotavljati sredstva 
za amortizacijo glede na visoko iztrošenost in odpisanost osnovnih sredstev, 
opreme in pisarniške mehanizacije. 

Dohodek za delo upravnih organov se sicer oblikuje na osnovi programa 
dela, vendar ugotavljamo, da se to financiranje ne izvaja zadovoljivo, saj 
so zahteve upravnih organov po ustreznem financiranju njihove dejavnosti 
uokvirjene v proračunske možnosti. Le-to pa postavlja dohodek delovnih skup- 
nosti upravnih organov na tako nizko raven, da osebni dohodki upravnih delav- 
cev, na primer v občini Ravne zaostajajo za več kot 5o % za podobnimi profili 
v upravnih organih SR Slovenije, prav gotovo pa še za več v primerjavi s po- 
dobnimi deli in nalogami združenega dela občine Ravne na Koroškem. Menimo, 
da bi financiranje delovnih skupnosti upravnih organov moralo na ravni repub- 
like Slovenije potekati v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi tako, 
da bi na enoten način oblikovali merila in kriterije za pridobivanje dohodka 
za vse upravne organe v Sloveniji. Merila in kriteriji naj bi bili vrednostno 
izkazani za posamezne vrste upravnih del in nalog tako, da bi sledili načelu: 
za približno enako delo, enak osebni dohodek, ne glede na to, ali upravni 
organ deluje v razviti ali manj razviti občini. 

Če ne bomo sprejeli enotnih kriterijev o financiranju upravnih organov, 
se kaj lahko zgodi, da preobrazbe upravnih organov ne bomo mogli izpeljati 
na zadovoljiv in učinkovit način. Seveda pa pričakujemo, da bomo lahko stanje 
sanirali le z dodatnimi sredstvi. Zato predlagamo republiškemu Izvršnemu sve- 
tu, da prav zaradi neenakega položaja upravnih delavcev pristopi k selektiv- 
ne jšemu oblikovanju predlogov za financiranje splošne porabe. 

Od republiških upravnih organov pričakujemo več in večjega sodelovanja, 
saj bi ob primernem poznavanju položaja v občinskih upravnih organih in o 
njihovih težavah lahko več prispevali k poenotenju delovanja in strokovnejše- 
mu delu upravnih organov. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Anton Savšek, področje gospodarstva, 8. okoliš, Litija. 
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Anton  S a.v š e k :  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija občine Litija gradivo sprejema, prav tako tudi zaključne 
ugotovitve in usmeritve ter predloge ukrepov, vendar pa je pri obravnavi gra- 
diva opozorila na nekatera vprašanja ter izoblikovala nekaj predlogov v zvezi 
z uresničevanjem družbene preobrazbe državne uprave. 

Nedvomno je državna uprava v občinah postala precej razvrednotena. Meni- 
mo, da je eden izmed vzrokov za takšno stanje tudi v nekaterih akcijah, ki so 
v zadnjih dveh letih potekale na tem področju. 

Razprave in predlogi o zmanjševanju splošne vloge državne uprave in line- 
arnem zmanjševanju števila zaposlenih ter zaviranju rasti sredstev za osebne 
dohodke delavcev, zaposlenih v upravi, so pustili velike posledice v organiza- 
ciji in delu državne uprave tudi v občinah. Ukrep linearnega zmanjševanja šte- 
vila zaposlenih ni bilo mogoče povsod enako uresničiti, saj so bile tiste ob- 
činske uprave, ki so že do sedaj skrajno racionalno zaposlovale nove delavce, 
v neenakopravnem položaju glede na tiste občine, ki so pred tem zaposlile veli- 
ko število novih delavcev, ker so pač imele dovolj sredstev. Zaradi tega je 
usmeritev o odstotnem zmanjševanju zaposlenih v vseh občinskih upravah za mar- 
sikatero občinsko upravo predstavljala pravzaprav kazen za dotedanjo racionalno 
zaposlovanje novih delavcev. 

Delegacija podpira usmeritve o nadaljnji racionalizaciji zaposlenih v 
upravi, vendar bi morali pri tem strokovna dela ločiti od administrativnih. 
Slednja naj bi še naprej zmanjševali, strokovnjakov pa se tudi v prihodnje 
tudi v upravah ne bi smeli braniti, saj le-ti lahko povečajo kvaliteto in stro- 
kovnost dela. Seveda jih bomo morali tudi ustrezneje nagrajevati. Pri opravlja- 
nju administrativnih del pa bo treba marsikje zelo zastarele metode dela nado- 
meščati z modernejšimi sredstvi, ki ne zahtevajo toliko neproduktivnega zapos- 
lovanja v administraciji. K realizaciji tega bi bistveno pripomoglo tudi spre- 
jemanje takšnih zakonskih aktov na ravni republike in federacije, ki ne bodo 
terjali novega neproduktivnega zaposlovanja, ampak ga celo zmanjševali. 

Ostale pripombe pa so podobne pripombam, na katere so opozorili že dele- 
gati pred menoj. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala! Besedo ima tovarišica Spo- 
minka Kramberger, področje državnih organov, 3. okoliš, Celje. 

Spominka  Kramberger:  Tovariš predsednik, tovarišice 
in tovariši delegati! Naša delegacija je obravnavala poročilo o uresničevanju 
družbene preobrazbe državne uprave in sprejela naslednja stališča. 

1. Preobrazbo državne uprave je potrebno pričeti na zveznem nivoju. Ana- 
liza ne zajema dela zveznih upravnih organov, kajti zakoni, ki se sprejemajo 
v zveznih upravnih organih, imajo končni vpliv v občinskih upravnih organih. 
Občinski upravni organi so samo izvajalci, saj v sistemu državne uprave velja 
hierarhija organov. Vprašanje je, kako se lahko zmanjšuje število delavcev v 
občinskih organih, ob tem ko se jim hkrati nalaga vedno več nalog. 

2. V zvezi s problematiko izvrševanja funkcij izvršnega sveta občin pa 
je dejstvo, da večina gradiv, ki jih obravnavajo izvršni sveti, pripravijo 
upravni organi. Zato se ne moremo strinjati, da so edini razlogi za sedanje 
stanje v nestrokovnosti upravnih organov. Menimo, da so ti tudi sistemske nara- 
ve, ki bi jih bilo potrebno preveriti ob pripravljanju predlogov sprememb pred- 
pisov s stališča racionalizacije. 

3. Normativne naloge v upravnih organih. Potrebno je razviti in ustrezno 
stimulirati akcijo delavcev državnih organov, katerih cilj naj bo večja skrb 
2a snovanje in predlaganje takih predpisov in postopkov, ki ne bodo po nepotreb- 
nem širili obsega administrativno upravnega delovanja oziroma po nepotrebnem 
obremenjevali občane in ostale delavce v združenem delu. 

4. Odločanje v upravnih stvareh. Ne odklanjamo upravičene družbene kriti- 
ke in kritike občanov, upiramo pa se posploševanju in neutemeljenim kritikam. 
Kritike dela državnih organov naj bodo konkretne, hkrati pa utemeljenej pokaže- 
jo naj na prave vzroke in nosilce ter povzročitelje pomanjkljivosti. Le tako 
bo mogoče pomanjkljivosti odpraviti ter izboljšati sedanje, dokaj negativno 
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mnenje o nesposobnosti,. počasnosti, okornosti, preobsežnosti in neučinkovitosti 
državnih organov. Posploševanje je zlasti za dobre delavce in strokovnjake ža- 
ljivo, zavira pa tudi dotok novih, ki jim je delo v državnih organih na ta 
način predstavljeno kot neprivlačno. 

V čim krajšem času pa je potrebno pristopiti k reševanju zaostankov in 
pri vodenju upravnega postopka in sodnega postopka, odpraviti podvajanja in 
pomanjkljivosti pri zbiranju, obdelovanju, izkazovanju ter shranjevanju podat- 
kov in informacij ter hkrati še bolj izpopolniti servisne službe za občane. 

5. Uresničevanje širšega družbenega vpliva. Kljub temu, da poročilo pou- 
darja pomen družbenih svetov, ki se nedvomno kaže v podružbljenosti dela upra- 
ve, pa iz poročila ni zaslediti nove kvalitete v vsebini odločitev. Iz izku- 
šenj menimo, da je razlog v preobremenjenosti delegatov družbenih svetov, zla- 
sti pa v tem, da se ti v premajhni meri spoznajo na sistem državne uprave in 
interese, ki se v sistemu državne uprave zastopajo. 

6. Sodelovanje republiških upravnih organov z občinskimi upravnimi organi. 
Zadovoljivo je sodelovanje na področju kulture in izobraževanja, medtem ko za- 
ostaja na področju zdravstva in socialnega varstva. Ob tem naj poudarimo, da 
republiški upravni organi nikdar ne odrekajo pomoči občinskim upravnim orga- 
nom, če le-ti zanjo zaprosijo. Stanje v občinskih upravnih organih pa nujno 
narekuje tudi oziroma zlasti obratno iniciativo. Menimo, da bi morali repub- 
liški upravni organi sprejeti podoben sistem sodelovanja z občinskimi uprav- 
nimi organi, kot ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z občinskimi izvrš- 
nimi sveti (tu so mišljena delovna srečanja). 

7. Razdrobljenost občinskih upravnih organov in ustanavljanje medobčin- 
skih upravnih organov. Ocenjujemo, da je medobčinsko povezovanje nekaterih 
upravnih organov v prid večji strokovnosti, specialnosti in kvaliteti dela. 
Vendar nastajajo težave pri sofinanciranju, saj je dogovarjanje izredno otež- 
kočeno zaradi omejenih sredstev splošne porabe, pa tudi različnega vrednotenja 
enakih del po občinah. 

8. Samoupravna organiziranost upravnih organov. Odprto je še vedno vpra- 
šanje samoupravne organiziranosti delavcev v upravnih organih. Menimo, da je 
potrebno spremeniti 14o. člen zveznega zakona o sistemu državne uprave v smis- 
lu možnosti za ustanovitev ene delovne skupnosti za vse upravne organe v občini. 
Sedanja organiziranost ustvarja nepovezanost in razdrobljenost med upravnimi 
organi. Problemi nastajajo pri izpeljavi določenih odločitev, katere je potreb- 
no hitro sprejeti, uveljavljajo pa se tudi ozki interesi posameznih delovnih 
skupnosti. Poleg tega menimo, da je neracionalno, da mora vsaka delovna skup- 
nost sprejeti vsaka zase samoupravni splošni akt. 

9. Glede kadrovske strukture delavcev ugotavljamo, da je potrebno zagoto- 
viti bolj strokovno delo v občinskih upravnih organih, kar bo mogoče le z bolj- 
šo stimulacijo kreativnih delavcev? pri sedanji limitirani splošni porabi pa 
je to nemogoče. Problem je modernizacija državne uprave, ki jo žal onemogoča- 
jo skromna proračunska sredstva. 

Nadalje menimo, da bi nujno morali oceniti politiko kadrovanja funkcionar- 
jev upravnih organov in zagotoviti večjo kontinuiteto tega kadrovanja, da bi 
bile spremembe v delu upravnih organov bolj sistemske in strokovno usmerjene. 

10. Poglavje dohodkovnih odnosov. Družbenoekonomski položaj delovnih skup- 
nosti državnih organov je še vedno neurejen in je posledica več let trajajoče 
restriktivne politike na področju splošne porabe. To je privedlo do izrazitega 
poslabšanja materialnega položaja delavcev teh delovnih skupnosti in s tem 
povezane negativne kadrovske selekcije. Zaradi tega je skoraj povsem zaprta mož- 
nost za dotok novih strokovno usposobljenih kadrov. Brez ustrezne izobrazbene 
in strokovne usposobljenosti zaposlenih pa ni mogoče pričakovati njihove dobre 
organiziranosti in učinkovitosti ter da bodo hitro in uspešno opravljali svoja 
dela in naloge. Zato se odločno zavzemamo za dosledno uveljavitev primerne 
uporabe načela svobodne' menjave dela, ki naj med drugim omogoči enako nagraje- 
vanje primerljivih del in nalog kot v gospodarstvu. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Besedo ima tovariš MiranSpruk, 
področje gospodarstva, 1. okoliš, Ljubljana Bežigrad. 
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Miran Sp.ruk:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Menim, da je bilo'o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave dos- 
lej že veliko povedanega. Delegati so večkrat opozarjali na podobne oziroma 
iste stvari. Tudi predlogi skupine delegatov iz občine Ljubljana Bežigrad gle- 
de določenih vprašanj so podobni pripombam drugih delegatov. Zato bom v svoji 
razpravi opozoril samo na tista vprašanja, o katerih danes še ni bilo izrecno 
govora. 

Gradivo o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave na prvi pogled 
izzveni kot zagovor obstoja državne uprave in manj kot glasno utemeljena zahte- 
va za njeno uveljavitev v našem družbenopolitičnem sistemu. 

Pomen, ki ga pripisujemo državni upravi, bo mogoče doseči le ob sočasnih 
prizadevanjih za pridobitev ugleda te dejavnosti, ki smo jo predolgo enačili 
s pojmom administracija, birokracija in družbena režija,v negativnem pomenu 
teh besed. Vzrok za tako pojmovanje je tudi v širšem nepoznavanju organizacije 
uprave in njene specifične vloge. Zato bi poleg besednega dela kazalo vključiti 
v gradivo tudi organizacijsko shemo uprave, ki jo poznamo le iz objav v neka- 
terih priročnikih in koledarjih, morala pa bi biti objavljena tudi v delegat- 
skem gradivu kot njen sestavni del. 

Menimo, da je to pomembno, še posebno ob dejstvu, ko ukrepi in naloge Izvrš- 
nega sveta Skuoščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, ki so nave- 
deni v gradivu, predvidevajo tudi odpravo nekaterih organov v njeni sestavi. 
Mnenja smo, da je gradivo naravnano na republiško raven, medtem ko se občinske 
problematike loteva precej obrobno oziroma delno tako, da ne more prikazati 
celovitosti vseh problemov in specifike, s katero se srečuje uprava v občinah. 
Problematike se ne bi smeli lotevati parcialno, tako da bi se občinska proble- 
matika reševala kasneje oziroma posebej. 

Kljub sedanji obšimosti predloženega gradiva bi se delegati verjetno laž- 
je vključevali v razpravo, če bi gradivo vsebovalo tudi posebnosti, s katerimi 
se srečujejo občine. Nemalokrat uprave v občinah ugotavljajo in opozarjajo na 
šibkost, ki smo ji priča, saj vemo, da je določen ukrep (pri tem je mišljen 
predvsem zvezni) mogoče zelo hitro sprejeti, težko pa odpraviti, čeprav je v 
nasprotju s sleherno ekonomsko, pravno ali človeško logiko. Verjetno ni potreb- 
no posebej naštevati ukrepe, ki so bili danes že omenjeni, kot so to boni, si- 
stem par-nepar, depozit in drugi. Seveda se je zato nemogoče izogniti splošni 
in neutemeljeni kritiki, čeprav bi morali vedno pokazati na prave vzroke, nosil- 
ce in povzročitelje. 

Kljub temu, da gradivo vsebuje ogromno številk, pa ne prikazuje tistega, 
kar je za združeno delo najpomembnejše, to je podatka, koliko nas vse to sta- 
ne. Verjetno ne bi smelo biti nobenega problema, da se zberejo potrebni podat- 
ki iz občinskih, mestnih in republiškega proračuna. Tu bi morali prikazati tudi 
podatke za strokovne službe v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Podobno kot delegat iz Tržiča tudi mi podpiramo zahtevo, da ima uprava 
čimveč strokovno usposobljenih delavcev, postavlja pa se tudi vprašanje zmanj- 
ševanja števila zaposlenih delavcev v občinski upravi,,saj je ob povečevan3u 
Števila sprejetih administrativnih ukrepov nelogično pričakovati, da se bo 
število zmanjšalo. Kot primer lahko navedem, da se s sedanjo delitvijo bonov 
v občinski upravi ukvarja več delavcev, in to poln delovni čas. 

Ko se pogovarjamo o učinkovitosti uprave, izgubimo največ časa ravno pri 
tem.Menimo, da je še vedno v ospredju vprašanje kakovosti predlogov upravnih 
organov. Prepogosto so to le delne rešitve, od katerih pa se objektivno ni 
moglo pričakovati pravih učinkov. Odraz tega je tudi to, da še vedno nismo 
našli pravih poti komuniciranja uprave z združenim delom in drugimi družbe- 
nimi samoupravnimi strukturami. 

V pripravo in obravnavo predlogov so še vedno premalo vključene poleg 
združenega dela tudi strokovno-znanstvene institucije, kar se odraža v neneh- 
nem spreminjanju predpisov in postopkov. Tako postaja uveljavljanje določenih 
pravic in obveznosti počasno,postopki so po nepotrebnem zapleteni in čedalje 
več je administriranja. Da bi bila zmešnjava še večja,tudi dostikrat niso 
pravočasno sprejeti podzakonski akti oziroma so tolmačenja različna. Tudi teh- 
nično-tehnološka opremljenost in usposobljenost uprave s sodobnimi sredstvi 
ne bo spremenila stanja. Menimo, da je tu dovolj notranjih rezerv, saj se zmog- 
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ljivosti nekje podvajajo, prav tako je mogoče drugačna razmestitev opreme, 
predvsem pa boljša organizacija dela, ki jo premalo poudarjamo, kar bi zahte- 
valo tudi maksimalni izkoristek te opreme. 

Ob prizadevanjih za nagrajevanje ne moremo in ne smemo mimo dejstva, da 
bi morali v tem sklopu obravnavati vse delavce, zaposlene v upravi. Problema- 
tika, ki je prisotna, nas mora voditi v takojšnje razreševanje, ki ne dopušča 
odlaganja. Zato naj bo naveden tudi rok. Z odhajanjem kadra je okrnjena tudi 
kvaliteta dela. Z delnim razreševanjem problematike nagrajevanja pa bi doseg- 
li samo še večjo nejevoljo delegatov. 

Delegati iz Raven in Celja menijo podobno kot mi, da sistem financiranja 
ne temelji na programih, temveč so še vedno prisotni elementi proračunskega 
načina financiranja. Ker so sredstva za osebne dohodke zagotovljena samo za 
zasedena delovna mesta, ni teženj po notranji reorganizaciji in racionaliza- 
ciji, ampak prej spodbuda za razširitev sistemizacije. 

Na koncu naj povem, da se tudi naši delegati pridružujejo zahtevi za 
spremembo 14o. člena zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave. Prav 
tako menimo, da bi morali v točki c) Ukrepi in naloge Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in republiških upravnih organov, določiti roke za uresničeva- 
nje posameznih predloženih aktivnosti. Hvala. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Besedo ima tovariš Ivan Vukman, 
področje gospodarstva, 3. okoliš, Ljubljana Moste-Polje. 

Ivan  Vukman:  Tovarišlce in tovariši delegati, tovariš predsed- 
nik! Naša pobuda je. zelo kratka. Pri obravnavi tega poročila smo pogrešali ab- 
solutne nivoje povečanih osebnih dohodkov po strokovnih strukturah zaposlenih 
delavcev, ker je le na ta način mogoča zspešna primerjava tako z gospodarstvom 
kot s posameznimi občinami. 

Hkrati se pridružujemo pobudi za spremembo zakonodaje, tako da bo omogo- 
čeno združevanje delovnih skupnosti posameznih upravnih organov. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala! Pismenih prijav za razpra- 
vo k tej točki nimam več. Sprašujem delegate, če želi še kdo razpravljati? 
(Da.)Besedo ima tovariš Boris Macarol, področje gospodarstva, 38. okoliš, 
Maribor Pobrežje. 

Boris  Macarol:  Tovarišice in tovariši delegati! Imam obču- 
tek, da smo danes premalo govorili o odnosu državne uprave do združenega dela. 

Menim, da je pri preobrazbi državne uprave nujno izpostaviti tudi zahte- 
vo, da morajo tisti delavci, ki pripravljajo strokovne podlage za sprejemanje 
zakonskih in drugih aktov, le-te pripraviti tako, da se bo lahko tudi v zdru- 
ženem delu del administracije zmanjšal. Vemo, da je v združenem delu marsika- 
tero področje dela, kot na primer v računovodskih sektorjih, pogojeno z zakon- 
skimi predpisi, ki določajo, kaj vse moramo delati, v kakšnem roku itd. Tako 
Prihaja večkrat do nesmislov, da moramo sklicevati zbore delavcev mimo rednih 
Periodičnih, ker ne znamo prilagoditi in pripraviti predloge tako, da bi jih 
zbori delavcev sprejemali ob rednih periodičnih zborih delavcev, ki so štiri- 
krat na leto. Vemo pa, koliko to stane združeno delo. 

Glede osebnih dohodkov v državni upravi. Ne bi se mogel strinjati s sploš- 
no ugotovitvijo, da osebni dohodki zaposlenih v državni upravi zaostajajo 
3o % za gospodarstvom. Menim, da bi morali osebne dohodke drugače primerjati 
z združenim delom. Za primerjavo bi morali vzeti predvsem delavca, ki oprav- 
lja režijska dela v združenem delu in ki ima podobno strokovno izobrazbo kot 
delavec v državni upravi. Vemo pa, da v organizacijah združenega dela v teh 
službah zaostajajo osebni dohodki za dohodki neposrednih proizvajalcev in je 
trend še večjega zaostajanja, mogoče še celo bolj kot v državni upravi. Glede 
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na to moramo delati, primerjavo predvsem s temi službami, pri tem pa izvzeti 
iz poprečka anomalije. 

Na primer v rudarstvu še do danes nismo rešili problema,da določeni stro- 
kovni delavci ne morejo razumeti, da mora imeti rudar vefiji osebni dohodek od 
njega, zato je v takih panogah osebni dohodek v administraciji neprimerno višji 
od povprečka, s tem pa povečujejo povpreček v republiki. Vse te anomalije bi 
morali nujno odpraviti, ker bodo šele potem primerjalni podatki pokazali real- 
no stanje glede osebnih'dohodkov v državni upravi v primerjavi z združenim 
delom. Hvala 1 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala! želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Miro Jelenkovič, 42. okoliš, Maribor-Tezno. 

Miro  Jelenkovič:  Tudi naša skupina ugotavlja, da stopnja 
organiziranosti državne uprave, posebej v sedanjih družbenoekonomskih razmerah 
ne ustreza in povzroča še počasnejše razreševanje problematike na tem področju. 
Moti nas, da v analizi k predloženemu gradivu ni predvidenih nobenih drastičnih 
ukrepov oziroma premikov in akcij v smeri izboljšanja stanja oziroma kaj so 
sami znotraj državne uprave naredili, da bi izboljšali razmere in organizacijo 
svojega dela. 

Sprašujemo se, kdo je do sedaj v državni upravi zaviral potrebno moderni- 
zacijo, zaposlovanje strokovnih kadrov in urejanje nagrajevanja? Vemo, da je 
edina prava pot, da zmanjšamo avtoriteto državne uprave, samo samoupravna pot 
in prek delegatskega sistema, kar pa je potrebno čimprej temeljito urediti. Že 
dve leti je minilo od zadnje razprave o preobrazbi državne uprave, naslov pred- 
loženega gradiva pa je uresničevanje družbene preobrazbe. Menim, da lahko go- 
vorimo samo o preobrazbi državne uprave, uresničevanja pa še ni in bo šele 
sledilo. 

Tudi delegati pred menoj so omenili, da je potrebno v nadaljnjih akcijah 
za preobrazbo uprave določiti roke in odgovorne nosilce za urejanje posamez- 
nih področij državne uprave, hkrati pa se tudi dogovoriti o roku, v katerem 
bomo predstavniki državne uprave poročali Skupščini o doseženih uspehih. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in obveščam zbor, da so 
pismene prispevke k tej točki dali delegati s področja gospodarstva občin Len- 
dava in Ilirska Bistrica. 

Prekinjam to točko dnevnega reda. Prej imenovana skupina v sestavi: Ilija 
Bregar, Bojan Boštjančič in Pranja Gašper naj se sestane in prouči razpravo k 
tej točki dnevnega reda. 

Odrejam odmor do 12. ure. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.lo uri in se je nadaljevala ob 12. 
uri.) 
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Predsednik Martin Mlinar; Tovarišice in tovariši delegati.! Na- 
daljujemo sejo zbora.  ( 

Vračamo  se  na     2,     točko    dnevnega     reda. 

To točko je naš zbor zaključil, vendar Komisija za spremljanje uresničeva- 
nja planskih dokumentov glede na razpravo v Zboru občin predlaga še nekatere 
manjše dopolnitve sklepa, ki jih bo podal tovariš Potrč, potem pa se bo tudi naš 
zbor z glasovanjem opredelil, ali sprejema takšen predlog za dopolnitev sklepa 
k 2. točki. 

Miran  Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi razprave 
v medzborovski skupini predlagamo k sklepu o odloku o smernicah srednjeročnega 
družbenega plana štiri dopolnitve. 

1. V uvodnem besedilu predlagamo, da se za besedami "na seji Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin" doda "upoštevaje stališča Družbenopolitičnega zbora", 
ker jih je v tem času Družbenopolitični zbor že sprejel in so skladna s predla- 
ganimi sklepi. 

2. Predlagamo, da se na 5, strani v pripombi k točki 7 v zadnji alinei, ki 
se nanaša na šesti odstavek, črta besedilo v zadnji in predzadnji vrsti za pod- 
pičjem, ki se glasi: "nerealno je predvidevanje, da bi se čas graditve objektiv- 
no zmanjšal za polovico". 

V Zboru občin so bile namreč dane pripombe, da je usmeritev na nujnost kraj- 
šanja graditve investicijskih objektov gotovo ustrezna, da je vprašanje, ali ima- 
mo v predvidenih in predloženih dokumentih za to vse realne podlage, vendar pa, 
da ne bi imelo smisla k temu dajati pripombo in predlagajo, da se ta del besedi- 
la črta. 

3. Tretja pripomba se nanaša na stran 8, k točki 22. Spremenila bi se dva 
stavka na sredini tega prenesenega odstavka, ki sta se doslej glasila: "Nespre- 
jemLjiva je tudi opredelitev, da se organizacijam združenega dela, ki poslujejo 
2 izgubo, za ustrezen znesek zmanjšajo obveznosti iz dohodka". 

Ta usmeritev je sicer kot možna skladna z zakonom o združenem delu, vendar 
ne more biti opredeljena kot obveznost, saj morajo o tem odločati glede na stvar- 
ne možnosti delavci v samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Ta dva stavka bi se sedaj nadomestila z enim stavkom z naslednjo vsebino: 
"Opredelitev, da se organizacijam združenega dela, ki poslujejo z izgubo, za 
ustrezen znesek zmanjšajo obveznosti iz dohodka, je treba razumeti le tako, da 
v skladu z zakonom o združenem delu o tem odločajo glede na stvarne možnosti de- 
lavci v organih samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupno- 
stih".  ____.._ _ 

Smisel tega dopolnila je naslednji. Tovariši delegati v Zboru občin so opo- 
zorili, da ne bi bilo prav reči, da je nesprejemljivo, da se, poenostavljeno re- 
če, zgubašem zmanjšajo obveznosti. Mi pa smo jih opozorili, da je besedilo osnut- 
ka smernic mogoče razumeti tako, da bi se naj te obveznosti avtomatično zmanjše- 
vale, brez predhodnih medsebojnih razprav v združenem delu in v interesnih skup- 

du z zakonom o združenem delu tako, da se o njej za vsak konkreten primer izva- 
jalci in uporabniki skupno dogovarjajo. 

4. Na lo. strani, III., predlagamo, da se za besedo:"pooblastila" doda:"in 
da po končanem usklajevanju da soglasje k predlogu odloka". V skupini smo se do- 
govarjali, da naj bi pooblastilo razumeli na naslednji način. Po dogovoru v Zbo- 
ru republik in pokrajin in med predsedniki skupščin republik in pokrajin je 
predvideno, da naj bi bil odlok o smernicah sprejet do konca novembra. V tem ča- 
su ni gotovo, ali bo Skupščina Slovenije kot celota imela zasedanje ali ne, go- 
tovo pa se bo v tem času lahko sestala skupina za spremljanje planskih aktov. 
Delegacija bi zato bila zadolžena, da vsaj skupini za spremljanje planskih aktov 
poroča o usklajevanju, če bi bilo zasedanje zbora, kjer bomo dokončno sprejeli 
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smernice, pa tudi zborom Skupščine in na podlagi ocene v skupini dobi potem tudi 
mnenje, kje in pri katerih pripombah zahtevati potrebne dopolnitve, da bi bilo 
mogoče do konca novembra doseči uskladitev odloka o smernicah in ga v Zboru re- 
publik in pokrajin tudi sprejeti. Hvala lepa! 

Predsednik Martin Mlinar: Hvala! Začenjam razpravo o poročilu 
in predlogih skupine za dopolnitev našega sklepa, o katerem smo ml že glasovali. 
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem bi sedaj 
odločali o dopolnitvah, 'in sicer na 1. strani, to je uvodni del pred sklepom, 
potem na strani 5 sklepa v peti alinei točke 7, na strani 8, to je točka 22 v 
nadaljevanju in III. na strani lo. 

Kdor je za predloge sprememb in dopolnitev sklepa, ki jih je predložila 
skupina, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel dopolnitve k sklepu odloka 
o smernicah družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje 1986-199o, kot 
jih je predlagala medzborovska skupina delegatov. 

Vračamo se na  3.  točko dnevnega reda, to je na osnutek 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2ooo. 

Prosim tovariša Mirana Potrča, da poda poročilo skupine k osnutku dolgoroč- 
nega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986-2ooo, 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Razen v Zboru zdru- 
ženega dela je o dolgoročnem družbenem planu Jugoslavije tekla razprava tudi v 
Družbenopolitičnem zboru in v Zboru občin. Delegati soglašajo z osnovnimi usme- 
ritvami predlaganih ugotovitev, stališč in sklepov, so pa v svoji razpravi opo- 
zorili tudi na mnoga druga konkretna vprašanja, kl po njihovi oceni niso dovolj 
skladno pripravljena v osnutku dolgoročnega plana. 

Ko smo v skupini ocenjevali tudi nekatera takšna vprašanja, smo ugotovili, 
da bi bilo glede na koncept pripravljenih ugotovitev, stališč in sklepov, ki jih 
vsi podpirajo in ki predpostavljajo, da bo Skupščina SR Slovenije o besedilu os- 
nutka, ki bo moralo biti drugačno, kot je sedanje, ponovno razpravljala in da bi 
zato bilo v tej fazi nesmotrno konkretizirati samo nekaj, sicer pomembnih, ven- 
dar ne vseh pripomb. Tako bi Izgledalo, kot da imamo konkretne pripombe samo v 
zvezi z nekaterimi vprašanji, na primer v zvezi s stanovanjskim gospodarstvom, 
zaposlovanjem ali kmetijstvom in podobno. Zato smo menili, da je prav, da to si- 
cer upoštevamo že danes, vendar ne vnašamo v sklepe, ker bo za to priložnost ta- 
krat, ko bomo po naši oceni morali dobiti bistveno spremenjeni in dopolnjeni os- 
nutek. 

Menili pa smo, da bi bilo kljub temu prav v predloženih ugotovitvah, stali- 
ščih in sklepih opraviti dve dopolnitvi. 

Najprej na strani 2 v zadnji alinei točke 2. V četrti vrsti bi morali črta- 
ti besedici "s tem". Gre namreč za besedilo; "Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da niti v ocenah niti v usmeritvah razvojnih možnosti niso v zadostni meri upo- 
števane različne možnosti in pogoji razvoja na območju posameznih republik in 
avtonomnih pokrajin, kakor tudi ne njihova odgovornost za lasten razvoj. Od tu 
dalje je pisalo: "s tem za razvoj Jugoslavije kot celote". 

Ugotovili smo namreč, da bi to lahko bilo napačno razumljeno, da skrb vsake 
republike in pokrajine samo za lasten razvoj pomeni že tudi razvoj Jugoslavije 
kot celote, kar pa ni nujno in mora biti posebej opredeljena odgovornost za la- 
sten razvoj Jugoslavije kot celote. 

Druga dopolnitev je na strani 3, v točki 5, v drugem odstavku, kjer gre sa- 
mo za nekoliko spremenjeno pooblastilo. Dovolite, da vam popravljeno besedilo 
preberem: "Skupščina SR Slovenije zato nalaga svoji delegaciji v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da ob obravnavi predloženega osnutka po- 
sreduje te ugotovitve ter predlaga, da Zvezni izvršni svet nemudoma opravi po- 
trebna preverjanja nekaterih razvojnih usmeritev ter zagotovi sodelovanje zdru- 
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ženega dela v Jugoslaviji ter republik in pokrajin in da predloženi osnutek bi- 
stveno dopolni in ga ponovno predloži v usklajevanje". To je samo nekoliko jas- 
nejše oblikovanje tega istega pooblastila. Hvala! 

Predsednik Martin Mlinar: Hvala lepa. Začenjam razpravo o tem 
foročilu in o predlogih za dopolnitev osnutka sklepa, ki ste ga danes dobili, 
eli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihže razpravljati, potem zaključujem 

razpravo in dajem besedilo, ki ste ga dobili na klop, z dopolnitvami, ki jih je 
predlagal tovariš Potrč v imenu medzborovske skupine, na glasovanje. 

Kdor je za besedilo z dopolnitvami, naj prosim glasuje! (136 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel stališča in ugotovitve k 3. 
točki dnevnega reda z dopolnitvami, ki jih je predložil tovariš Miran Potrč. 

Vračamo se na 4.  točko dnevnega reda, to je na gradivo 
"Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-199o". 

Prosim, besedo ima tovariš Miran Potrč. 

Miran  Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Zbor združenega dela 
je odložil sklepanje o tej točki zato, da bi se pred sklepanjem seznanil z raz- 
pravo, ki je tekla tudi v ostalih zborih Skupščine SR Slovenije. Želel bi vas ob- 
vestiti, da smo na medzborovski skupini delegatov ugotovili, da je o tem vpraša- 
nju tekla zelo poglobljena in celovita razprava, posebej v Družbenopolitičnem 
zboru, pa tudi v Zboru občin. Razprava v obeh zborih se je nanašala ne samo na 
predloženo gradivo, temveč predvsem na vsa vprašanja, ki bi jih morali v sistem- 
skih rešitvah v ekonomski politiki in v doslednosti izvajanja sistema in ekonom- 
ske politike v Jugoslaviji zagotoviti, da bi bila naša celotna ekonomska politi- 
ka dejansko takšna, da bi na podlagi večje kvalitete lastnega dela, na podlagi 
ustreznejših rezultatov, ki jih dosegamo v proizvodnji in na tej podlagi tudi 
mnogo večjega in uspešnejšega vključevanja Jugoslavije v mednarodno delitev de- 
la, dosegli in zagotovili, da to kot trajna usmeritev ustvarja tudi pogoje za 
bolj normalno odplačevanje naših sedanjih obveznosti, za doseganje normalnih med- 
sebojnih odnosov s tujimi finančnimi organizacijami in za postopno ustvarjanje 
možnosti, da se jugoslovanski samoupravni subjekti - tu mislimo na organizacije 
združenega dela in poslovne banke - ponovno začne enakopravno vključevati tudi 
na ta mednarodni finančni trg kapitala, ki je žal danes za nas omejen zaradi sta- 
nja, v katerem se nahajamo in praktično ni možnosti za konkretno sklepanje aran- 
žmajev brez sodelovanja Narodne banke Jugoslavije in garancije ali pa supergaran- 
cije države. 

V zvezi s tem je bilo opozorjeno na vrsto zelo konkretnih vprašanj, ki bi 
jih morali v našem bodočem delovanju v gospodarski in ekonomski politiki zagoto- 
viti, da bi lahko bila ta skupna usmeritev za absolutno in relativno zmanjšanje 
zadolžitev dosledno uresničena kot cilj in tudi sprejeta. 

Ob vsej tej razpravi so zbori sprejeli poleg predloženega sklepa, da se je 
zbor seznanil z obema gradivoma in da v načelu podpira njihove usmeritve in da 
je bil seznanjen tudi z uvodno besedo predstavnika Izvršnega sveta, ki jo šteje 
kot osnovo za nadaljno aktivnost Zveznega izvršnega sveta in delegacije pri ob- 
ravnavi navedenih gradiv, tudi sklep, da se mora ob tem pri nadaljnji aktivnosti 
Zveznega izvršnega sveta in delegacije upoštevati tudi razprava v zborih, pri 
čemer je Družbenopolitični zbor posebej zadolžil tudi svoj Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose, da to razpravo prouči in pripravi poseben dokument o pripombah, 
danih v razpravi. 

Glede na to, tovariš predsednik in tovariši delegati, predlagam, da tudi 
Zbor združenega dela sprejme takšen sklep, v katerem bi ugotovili, da se je zbor 
seznanil z obema gradivoma, da jih v načelu podpira, da je poslušal uvodno bese- 
do predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da soglaša z opozorili 
in predlogi, ki so bili dani v tej uvodni besedi in da naj Izvršni svet in dele- 
gacija Skupščine SR Slovenije v nadaljnjem obravnavanju gradiv upoštevata opozo- 
rila in predloge iz uvodne besede in iz razprave o teh gradivih v zboru te Skup- 
ščine. Hvala. 
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Predsednik Ma;rtin Mlinar; Začenjam razpravo o tem porofiilu. Že- 
li kdo razpravljati? (Nei) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem raz- 
pravo in zboru predlagam sklep z naslednjo vsebino: 

1. Zbor se je seznanil z gradivom "Temelji politike normalizacije zunanje 
likvidnosti 1985-199o" in "Elementi izhodišč za pogajanja s tujimi kreditorji" 
ter v načelu podpira predložene usmeritve, 

2. Zbor sprejema uvodno besedo predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z opozorili in predlogi, ki jih je podal in opozorili, ki izhajajo iz 
poročil delovnih teles in razprav delegatov, kaj naj delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ upošteva v obravnavi obeh 
navedenih gradiv. 

Začenjam razpravo o predlogu tako oblikovanega sklepa, želi kdo razpravlja- 
ti? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem 
predlog sklepa na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasujel (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi sklep. 

Prehajamo na 6, točko dnevnega reda, to je na poročilo 
o stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 27. K poročilu ste danes 
prejeli tudi predlog ugotovitev in sklepov, ki je bil pripravljen na podlagi do- 
sedanjih razprav. 

Predlagam, da zbor imenuje skupino delegatov, ki bi po končani razpravi sku- 
paj s skupino delegatov Zbora občin predlagala morebitne spremembe in dopolnitve 
k predlogu ugotovitev in sklepov. V skupino delegatov predlagam tovariša Andreja 
Boldireva, poročevalca Odbora za družbenoekonomski razvoj, tovariša Borisa Maca- 
rola 38. okoliš, gospodarsko področje, Maribor Pobrežje in tovarišico Ivanko Ce- 
tina 23. okoliš, gospodarsko področje, Postojna, 

Začenjam razpravo o tem predlogu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval skupino delegatov v predlaganem 
sestavu. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 
Toš, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

Peter Toš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Sredi julija tega leta je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ukre- 
pov za omilitev posledic železniške nesreče v Divači imenoval komisijo z nalogo, 
da analizira in oceni stanje varnosti na slovenskih železnicah ter pripravi pred- 
loge za njeno izboljšanje. 

Komisija, ki je pričela z delom takoj, je poglobljeno proučila zlasti si- 
stemsko normativno ureditev varnosti v železniškem prometu, družbeni nadzor in 
notranjo kontrolo nad izvajanjem norm varnosti, uresničevanje planiranega raz- 
voja železniškega gospodarstva v SR Sloveniji ter najpomembnejše sestavine samo- 
upravnega družbenoekonomskega položaja delavcev v železniškem gospodarstvu, ki 
so povezane z varnostjo v železniškem prometu. 

Svoje ugotovitve in ocene je komisija preverjala tudi v razgovorih z delav- 
ci v šestih temeljnih organizacijah združenega dela, ki neposredno sodelujejo 
v železniškem prometu na območju ŽTO Postojna, Maribor in Ljubljana, imela pa 
je tudi razgovore z nosilci osrednjih samoupravijalskih in družbenopolitičnih 
funkcij v ŽTO Ljubljana in Maribor. 
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PoroSilo komisije je v mesecu septembru z nekaterimi dopolnitvami sprejel 
Izvršni svet in ga skladno s sklepi Skupščine SR Slovenije predložil za današnjo 
sejo. Omenjeno poročilo je sestavljeno iz dveh delov: na podlagi celotnega poro- 
čila so njegove ugotovitve in predloge ocenili v delovnih telesih vašega zbora, 
v Poročevalcu pa zaradi obsežnosti hi bilo mogoče objaviti širšega dela anali- 
tične utemeljitve sklepnih ugotovitev stanja varnosti v železniškem prometu, tem- 
več le ugotovitve in predloge. 

Tovarišice in tovariši delegati 1 Nimam namena govoriti o vseh ugotovitvah 
in predlogih, ki so dovolj konkretno opredeljeni v predloženem gradivu. Izposta- 
viti želim le tista vprašanja, ki po oceni Izvršnega sveta zahtevajo posebno po- 
zornost pri njihovem reševanju. 

Obseg prometa na železnici od leta 1977 dalje nenehno narašča. V naših po- 
gojih je železniški promet nepogrešljiva sestavina reprodukcijskega procesa, ki 
se mora razvijati skladno z razvojem gospodarstva. Nekdanje stanje, ko ob nara- 
ščanju cestnega prometa železniške kapacitete niso bile v celoti izkoriščene,^se 
je v zadnjem obdobju bistveno spremenilo. Stopnja izkoriščenosti kapacitet v že- 
lezniškem gospodarstvu je na meji optimalne ekonomsko-tehnološke izkoriščenosti. 
Na leto je prevoženih povprečno več kot 21 milijonov vlakovnih km, s tendenco 
nadaljnjega naraščanja glede na potrebe po prevozu blaga in oseb. 

Tudi izkoriščenost postajnih kapacitet je že dosegla oziroma na nekaterih 
postajah tudi že presegla stopnjo optimalne izkoriščenosti, kar pa je seveda vse 
najtesneje povezano s tehnično usposobljenostjo sistema, kar pomeni, da je stop- 
nja varnega izkoriščanja toliko manjša, kolikor manjša je tehnična usposoblje- 
nost železniško-transportnega sistema. Preseganje v svetu dognanih stopenj opti- 
malne izkoriščenosti, brez vlaganj za višjo tehnično usposobljenost, povzroča 
slabšanje kvalitete. Zamude v tovornem prometu so se v letu 1983 v primerjavi z 
letom 1982 skorajda podvojile. Prav tako pa se povečuje časovna neenakomernost, 
ki povečuje konice v odvijanju železniškega prometa. Analiza stanja opozarja, da 
vsako večje povečanje števila prevozov brez dodatnih vlaganj v razvoj kapacitet 
ali brez sprememb, brez strukture blaga v bistvu ni več dopustno. 

Kljub visoki rasti prihodek železniškemu gospodarstvu ne omogoča nemotenega 
poteka enostavne reprodukcije, saj rast cen na tem področju zaostaja. Zaradi hi- 
tre rasti materialnih stroškov pa se kljub višji stopnji zmanjšuje tudi delež 
povračil v skupnem prihodku. Dejanska izguba se pokriva z ukrepi, ki zmanjšuje- 
jo pogoje za dosego planiranega razvoja. 

Program razvoja infrastrukturnih zmogljivosti železniškega gospodarstva za 
obdobje 1976-198o je bil uresničen le nekaj nad 5o %, ob koncu tega srednjeroč- 
nega obdobja pa je doseženih le 31 % načrtovanih vlaganj v infrastrukturo. Želez- 
niške zmogljivosti ni mogoče več povečevati le z novimi vlaganji v lokomotive 
in vagone, čeprav so tudi ta vlaganja nujno potrebna. Razvoj sistema mora .skrat- 
ka biti skladen po vseh delih tega sistema. 

Ključno vprašanje nadaljnjega razvoja je zato predvsem posodabljanje postaj- 
nih in progovnih zmogljivosti, kar bistveno vpliva na varnost železniškega pro- 
meta. Zato je seveda potrebno dosledno uresničevati politiko cen in povračil, ki 
naj zagotovi nemoten potek enostavne reprodukcije. V skupnosti za železniški in 
luški promet pa je potrebno določiti program in združevanje potrebnih sredstev 
za razvoj železniških zmogljivosti, skladno s potrebami gospodarstva in ostalih 
uporabnikov teh storitev. Krepitev položaja porabnikov v tej samoupravni interes- 
ni skupnosti in vloga skupnosti pri sprejemanju razvojnih odločitev so naloge 
ključnega pomena za doseganje večje skladnosti med potrebami po prometnih sto- 
ritvah in usposobljenostjo železniškega gospodarstva za njihovo zadovoljevanje. 

V gradivu pa so navedeni tudi drugi predlogi, ki jih je po oceni Izvršnega 
sveta potrebno sprejeti za hitrejše preseganje zaostajanja v razvoju na tem pod- 
ročju. Varnost v železniškem prometu je normativno urejena z zakoni, izvršilnimi 
predpisi, obveznimi navodili in samoupravnimi splošnimi akti. 

Analiza te ureditve je opozorila na več slabosti. Zvezni zakon ne določa 
vseh temeljev varnosti v železniškem prometu, kot to velja za ostala področja 
javnega prometa. Normativna ureditev varnosti je v glavnem prepuščena skupnosti 
jugoslovanskih železnic, ki to ureja predvsem s samoupravnimi splošnimi akti. 
Takšna ureditev povzroča precejšnjo zaprtost odgovornosti za varnost železniško- 
transportne organizacije, delavca pa potiska v protisloven položaj, saj boj za 
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dohodek ni vedno v oporo za.  večja vlaganja, ki zmanjšujejo subjektivni vpliv na 
varnost v železniškem prometu. Normativni sistem varnosti v železniškem prometu 
zato ne more biti zadeva, o kateri se samoupravno sporazumevajo železničarji, 
saj je varnost na vseh področjih javnega prometa zadeva splošnega družbenega po- 
mena. 

Podrobnejši pregled teh določil tudi opozarja na nekatere slabosti v izvr- 
šilnih predpisih, ki so po opozorilih iz naše republike že v postopku sprememb 
in dopolnitev. Po oceni ^Izvršnega sveta pa bo potrebno dopolniti tudi nekatere 
samoupravne splošne akte v železniško transportnih organizacijah, s ciljem iz- 
boljševanja pogojev dela na železnici ob hkratnem zaostrovanju odgovornosti, zla- 
sti na vseh delih in nalogah, ki so neposredno povezana z varnostjo v železni- 
škem prometu. 

Pri tem je potrebno poudariti, da je napačno razumevanje nekaterih posamezr; 
nikov, ki v zahtevah po vgrajevanju sodobnih varstvenih naprav vidijo zlasti po- 
goje za zmanjševanje svoje osebne odgovornosti za dosledno izpolnjevanje norm 
varnosti na tem področju. Nesporno so potrebna večja in hitrejša vlaganja v po- 
sodabljanje tehnike varnosti, ki pa ne bodo dajala pričakovanih učinkov brez so- 
časne krepitve vseh vidikov osebne, strokovne in kolektivne odgovornosti za več- 
jo varnost v železniškem prometu. 

V sedanjih razmerah nizke stopnje tehnične usposobljenosti, ob vse večjem 
številu izrednih dogodkov v zadnjem času, še posebej v zadnjih dneh, je zaostri- 
tev osebne odgovornosti za dosledno izvajanje norm varnosti še toliko pomembnej- 
ša. Delo železničarja v izvršilni službi mora biti družbeno primerno in ustrez- 
neje vrednoteno, ne le zaradi obsega opravljenega dela, ampak zlasti zaradi do- 
slednega izvrševanja vseh delovnih dolžnosti, ki so pogoj za varnost v železni- 
škem prometu. Zaostritev disciplinske odgovornosti ne bo prizadela velike večine 
železničarjev, ki že danes v materialno težkih razmerah vlagajo vse svoje znanje 
in voljo za varnost v prometu. Odločno pa mora izpostaviti tiste posameznike, ki 
varnost povezujejo le z objektivnimi okoliščinami in pri tem ne vidijo svoje 
osebne ter strokovne odgovornosti. Temu cilju bo potrebno bolj kot doslej podre- 
diti tudi kadrovsko politiko ter nadaljnji razvoj družbenega in notranjega nad- 
zora nad izvajanjem normativov varnosti. 

V isti meri je potrebno še bolj okrepiti odgovornost strokovnih delavcev in 
skupnih služb ter poslovodnih organov na vseh ravneh organiziranosti železniške- 
ga gospodarstva. Subjektivni vpliv za večjo varnost v železniškem prometu, ko 
gre za odločanje o potrebnih vlaganjih v razvoj, dopolnjevanje norm varnosti in 
odgovornosti za njihovo uresničevanje, pa bo trdnejši le ob pogoju stalne krepit- 
ve samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev na železnici. V tej smeri 
so bili doseženi pomembni rezultati, ki so dobra podlaga za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih odnosov v železniškem gospodarstvu. Odločno pa se je potrebno upreti 
težnjam, ki pogoje za večjo varnost vidijo v ponovni centralizaciji sredstev ter 
odločanja na zvezni ravni. Takšne rešitve vidijo večjo tehnično tehnološko enot- 
nost na jugoslovanski železnici ter večjo odgovornost za izvrševanje norm varno- 
sti v pooblaščenem centru, ne pa v takšnem položaju delavca na železnici, ki bo 
vključen kot subjekt v uresničevanje programa gospodarske stabilizacije, bolj 
odgovorno gospodaril z zaupanimi družbeni sredstvi, splošen družbeni interes po 
stalni krepitvi varnosti pa upošteval pri sleherni svoji odločitvi in ravnanju. 
Tak položaj pa lahko uveljavlja le tisti železničar, ki neposredno obvladuje po- 
goje svojega združenega dela ter uveljavlja svoj vpliv na gospodarjenje z dohod- 
kom v celotnem procesu družbene reprodukcije in ki svoje delo in razvoj v okviru 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti zavestno podreja širšim samoupravno spoz- 
namim razvojnim potrebam. 

Tovarišice in tovariši delegati! Poleg ocene, da je predloženo poročilo us- 
trezna podlaga za razpravo o razmerah varnosti v železniškem prometu na današnjem 
zasedanju Zbora združenega dela, so delovna telesa podprla tudi predlog zaključ- 
nih ugotovitev ter predlog za zagotovitev večje varnosti na tem področju; zato 
predlagam, da jih sprejmete tudi vi. 

K osnutku ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije Izvršni svet nima 
nobenih pripomb. Hvala za vašo pozornost! 
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Podpredsednica .Inge  Krunič: Hvala! Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Janez Pinterič, pod- 
ročje gospodarstva, 2. okoliš, Ljubljana Center, 

Janez  Pinterič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov s področja gospodarstva je na seji 18.lo.1984 
obravnavala poročilo o stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slo- 
venije in sprejela naslednje pripombe. 

V poročilu pri točki 3.6.4.3. na strani 25 motijo navedbe o tem, da komisi- 
ja ni zasledila primera odstranitve z dela zaradi neutemeljene odredbe o podalj- 
šanem delovnem času delavca v izvršilni službi. Gornja navedba je samo po sebi 
popolnoma nejasna, ker iz nje ni razvidno, ali takih primerov dejansko ni bilo 
ali pa jih le komisija ni zasledila. 

Nadalje tudi ni zanesljivo pojasnjeno, ali so obstajale neupravičene odred- 
be o podaljšanem delovnem času. Navedbo lahko namreč razumemo tako, da so take 
•neupravičene odredbe bile, da pa zaradi kršenja teh odredb ni bil nihče kaznovan. 
Če so tovrstne odredbe dejansko obstajale, se sprašujemo, kdo jih je izdal in 
kdo za njih odgovarja. 

Po železniški nesreči v Divači je bil v sredstvih javnega obveščanja govor 
o tem, da so v preteklosti nekateri delavci disciplinsko odgovarjali, ker so od- 
klanjali delo v podaljšanem delovnem času. Sedaj komisija ugotavlja, da takih 
primerov ni bilo. Tako se sprašujemo, kaj je res in kaj ne in zahtevamo, da so 
navedbe v poročilu take, da ne bodo puščale nikakršnih dvomov in odprtih vpra- 
šanj. Nikakršnega dvoma ni, da odredbe, ki jih omenjamo, bistveno vplivajo na 
varnost v železniškem prometu. Prav želja po večji varnosti in urejenosti na tem 
področju pa je tudi osnovni razlog za naše pripombe k omenjenemu poročilu. Hvala! 

Podpredsednica  Inge Krunič: Hvala lepa. K razpravi se je prijavil 
tovariš Slavko Zalokar, predsednik skupščine Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet, 

Slavko  Zalokar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! V predlogih za ureditev stanja in varnosti v železniškem prometu 
na območju Železniškega gospodarstva Ljubljana ima Samoupravna interesna skup- 
nost za železniški promet SR Slovenije posebej pomembne naloge, saj je oprede- 
ljena kot mesto, kjer železničarji in uporabniki njihovih storitev skupaj odlo- 
čajo o temeljnih vprašanjih varnosti, razvoja in financiranja tekočega poslova- 
nja Železniškega gospodarstva Ljubljana. 

Poročilo komisije dobro in objektivno prikazuje razmere, v katerih posluje 
Železniško gospodarstvo Ljubljana, in vzroke za še nezadovoljivo stanje varnosti 
v železniškem prometu. Ugotoviti pa moram, da je velik del vzrokov, ki jih nava- 
ja poročilo komisije, prav tak, kakršne že vrsto let ugotavljamo v naši samou- 
pravni interesni skupnosti. Prav tako so praktično enaki tudi predlogi rešitev. 
Te in podobne rešitve ter opredelitve o prioriteti železnice so bile zapisane že 
v vrsto dokumentov širše družbene skupnosti, vendar ne vemo iz kakšnih vzrokov - 
ali pa vemo - niso bile realizirane. V praksi so železničarji večinoma potegnili 
krajši konec oziroma smo na njih naslavljali zahteve po povečanju obsega dela, 
kvalitete, zmanjševanju stroškov in koriščenju notranjih rezerv, čemur moram re-- 
či, da so tudi sledili in to dokazovali z rezultati svojega poslovanja, čeprav 
na škodo lastnega ekonomskega položaja, pa vse do varnosti prometa na železnici. 
Vrsto let železnici ni bila omogočena tista vloga, kot jo opredeljujejo dokumen- 
ti, sprejeti v zvezi s prometno politiko na zvezni in republiški ravni. 

V zadnjih letih pa smo ob posledicah energetske krize priča preusmeritvi 
blaga in potnikov na železnico, tako da so, kot ugotavlja poročilo, zmogljivo- 
sti Železniškega gospodarstva Ljubljana mnogokrat izkoriščene že prek optimalne 
ekonomske in tehnološke meje, kar mora seveda negativno vplivati tudi na mož- 
nost za zagotavljanje varnega železniškega prometa. Zato smo že priča odklanja- 
nju deviznih tranzitnih prevozov po progah Železniškega gospodarstva Ljubljana, 
ki se plačuje v devizah, vendar se to glede na možnosti in zagotavljanje varnih 
prevozov varjetno še premalokrat dogaja. 
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Prevzemanje prevozov prek optimalnih možnosti pomeni tudi zniževanje kako- 
vosti storitev. Tako je .na primer 16-urna vožnja vlaka od Dobove do Ljubljane 
zaradi zasićenosti proge in postajnih zmogljivosti prav gotovo zelo slaba uslu- 
ga ali pa celo škoda za uporabnika železnice, ki je zaupal svoje blago za prevoz 
na železnici. 

Zakaj samoupravna interesna skupnost v preteklem obdobju ni storila več, da 
bi se položaj železniškega gospodarstva izboljšal oziroma da ne bi bil tako kri- 
tičen, kakršnega danes prikazujemo v poročilu? Spet zaradi tega, ker družbenopo- 
litičnih opredelitev o vlogi in pristojnostih samoupravne interesne skupnosti za 
področje železniškega prometa nismo znali ali nismo mogli prenesti v prakso. 

Na področju dogovarjanje  o višini cen za železniške prevozne storitve nima 
skupnost skorajda ali pa praktično nobenih pristojnosti. Za povračila za del 
stroškov enostavne reprodukcije so merodajni izračuni republiških strokovnih or- 
ganov. In še tako skromno planirana sredstva za razvoj železnice se tudi ne rea- 
lizirajo. Pri realizaciji investicij pomenijo še dodatne minuse primanjkljaji 
sredstev za financiranje enostavne reprodukcije, tudi hitra rast tečajnih razlik 
in obveznosti Železniškega gospodarstva Ljubljana za financiranje na primer raz- 
voja elektrogospodarstva. Zato ni slučajna ugotovitev komisije, da je treba pro- 
učiti možnost za razširitev pristojnosti naše samoupravne interesne skupnosti v 
zvezi z zagotavljanjem pogojev za normalno tekoče poslovanje in ustrezen razvoj 
železniških zmogljivosti. 

Še bolje bi bilo rečeno glede na opisano stanje, da je treba najprej tiste 
pristojnosti, ki so že opredeljene, realizirati v praksi, nato pa jih še širiti 
s ciljem, da se potrebe in interesi uporabnikov železniških prevoznih storitev 
zadovoljijo v čim večji meri tako po količini, obsegu, kvaliteti in oceni, saj 
v končni fazi uporabniki neposredno nosijo tudi posledice neurejenih razmer, v 
katerih gospodari železnica. 

Za prihodnje moramo po ugotovitvah in predlogih komisije, s čimer se stri- 
njamo, s planskimi dokumenti in ukrepi tekoče ekonomske politike mnogo bolj učin- 
kovito zagotoviti materialne osnove za poslovanje in razvoj železnice ter varno 
odvijanje železniškega prometa. Vendar, prioritete železnici ne bomo mogli zago- 
toviti samo z verbalnimi opredelitvami in naštevanjem objektov iz njenega progra- 
ma razvoja v planskih dokumentih, brez sočasne realne finančne konstrukcije ob 
množici zahtevnih objektov in še na drugih področjih gospodarske infrastrukture 
in gospodarstva nasploh, za katere smo se že trdno odločili in sklenili, da jih 
bomo gradili. Ob takem pristopu bo, kot po tradiciji, železnica spet potegnila 
krajši konec. Vsebino planskih dokumentov moramo opredeliti glede na razpoložlji- 
vi denar, pri tem pa bo moral, če res iskreno želimo postaviti železnico na pra- 
vo mesto v naši družbi, kakšen objekt iz seznama trenutnih predlogov počakati na 
boljše čase in na boljše ekonomske sposobnosti združenega dela. 

Transport mora teči ne glede na težave železnice, in najbolj naravno je, da 
ga bodo ob nezadostnih zmogljivostih železnice prevzeli cestni prevozniki, saj 
smo v preteklem obdobju zgradili zelo solidno cestno infrastrukturo, ki pa še 
zdaleč ni izkoriščena, vsaj tako nam kažejo podloge v dokumentih za prihodnje 
srednjeročno oziroma dolgoročno obdobje. Zato je nujna odločna in konkretna ak- 
cija vseh nas, da preprečimo še večji odliv tovora in potnikov z železnice na 
ceste, ker so takšna gibanja diametralno nasprotna z interesom širše družbene 
rentabilnosti in načelom sprejete prometne politike, ki so zapisana v dolgoroč- 
nem programu gospodarske stabilizacije. 

Kar pa zadeva predloge, ki so pripravljeni za sklepanje o tej točki dnevne- 
ga reda, moram izjaviti, da se s temi predlogi strinjamo in seveda pričakujemo 
predvsem ustrezne konkretne aktivnosti pri 6. točki sklepov, ki so danes predlo- 
ženi, ki naj bi bili rezultat teh ciljev oziroma sprememb, kakršne bi morali do- 
seči za normalno opravljanje železniškega prometa v naši republiki. Hvala lepa! 

Podpredsednica  Inge  Krunič: Hvala lepa! K razpravi se je prija- 
vila tovarišica Ivanka Cetina, področje gospodarstva, 23. okoliš, Postojna. 

Ivanka  Cetina: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Skupina delegatov z gospodarskega področja s sedežem v občini Po- 
stojna je na svoji seji sklenila, da ob obravnavanju poročila o stanju varnosti 
v železniškem prometu na območju SR Slovenije spregovorimo nekoliko konkretneje 
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o tistem delu poročila, ki govori o kadrovski problematiki, to pa zlasti iz raz- 
loga, ker je za urejenost in varnost prometa človeški dejavnik še vedno eden 
najpomembnej ših. 

Poročilo sicer vsebuje dovolj podatkov, ki jih ne želim ponavljati, vendar 
pa ti ne osvetljujejo vseh momentov, ki vplivajo na kadrovsko situacijo na že- 
leznici. Vsak od nas lahko izračuna, da moramo ob sedanji stopnji fluktuacije in 
permanentnega primanjkljaja nekaterih profilov delavcev pridobivati letno okoli 
2.5oo delavcev, malokdo pa ve, kakšni napori in sredstva so potrebni, da bi se 
to realiziralo. Izredno težki in specifični pogoji dela odvračajo ljudi od želez- 
nice, kar seveda povzroča izredne težave pri kadrovanju, zlasti s stališča us- 
treznosti za delo na posameznih področjih dejavnosti. 

Znano je, da je železniško gospodarstvo v stalni povezanosti s skupnostmi 
za zaposlovanje ne samo v republiki Sloveniji, temveč v širšem jugoslovanskem 
prostoru. Kljub velikim naporom ni bilo mogoče zagotoviti manjkajočih kadrov. 
Četudi izkazujejo nekatere naše skupnosti večje število nezaposlenih, pa vendar 
iz analize izhaja, da bi lahko od sedanjega števila nezaposlenih v najboljšem 
primeru vključili v delo na železnici okoli 5oo delavcev, tako da je problem v 
smislu sugestije komisije Izvršnega sveta še nadalje nerešljiv. 

Menimo, da je za stanje na kadrovskem področju nujno iskati razloge tudi v 
težkem ekonomskem položaju železniškega gospodarstva, ki objektivno ni bilo v 
stanju zagotoviti vseh tistih pogojev, ki so osnova za normalno zagotavljanje 
kadrov, to pa pomeni, da je treba delavcem na železnici glede njihovega osebne- 
ga in splošnega standarda zagotoviti v osnovi enake pogoje, kot je to značilno 
za delavce v drugih panogah združenega dela. Za ilustracijo naj navedem samo po- 
datke, da se na vseh stopnjah železniškega gospodarstva podeljuje permanentno med 
15oo in 16oo štipendij, za izobraževanje pa poleg sredstev posebne izobraževalne 
skupnosti izloča povprečno nad lo milijonov din letno. V zadnjih osmih letih je 
bilo zgrajenih 8 blokov malih stanovanj s 17oo ležišči, za stanovanjsko gradnjo 
se namenja po povprečni stopnji letno okoli 5oo milijonov dinarjev, kar pa ne 
zadostuje niti za pokrivanje četrtine potreb. 

Lahko bi navedli še vrsto podatkov o prizadevanjih na področju zagotavlja- 
nja družbenega standarda, zdravstvenega varstva in podobno, vendar je namen le 
opozoriti na kompleksnost in pomembnost kadrovske funkcije v Železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana ter na nujnost stalnega izboljševanja pogojev dela in družbe- 
nega standarda v železniškem prometu kot predpogoju za pridobivanje in zagotav- 
ljanje stalnosti ustreznih kadrov. V ta namen je nujno zagotoviti tudi ustrezen 
nivo osebnih dohodkov ter uveljaviti stimulativnejše nagrajevanje predvsem de- 
lavcev, ki neposredno delajo v železniškem prometu in na strokovno kreativnih 
nalogah. 

Ob povedanem pa poudarjam, da je na vseh nivojih znotraj Železniškega gos- 
podarstva Ljubljana nujno na področju kadrovske funkcije z vsemi močmi odprav- 
ljati slabosti subjektivne narave, vendar pa kljub temu, kot že povedano, osta- 
jajo ključna vprašanja pogojev dela in družbenega standarda ter družbenega vred- 
notenja dela železničarjev. Zato menimo, da je nujno uresničiti vse tiste pred- 
loge in sugestije, ki so podani v poročilu komisije Izvršnega sveta, ki postav- 
ljajo zahtevo, da se prioritetno in takoj razrešijo vsa tista vprašanja, ki so 
predvsem z vidika varnosti železniškega prometa pogoj za zagotavljanje normalnih 
pogojev dela. 

Dovolite, da ob tem opozorim še na naslednji problem. Zaradi nezmožnosti 
zaposlitve sedanjih kadrovskih vrzeli v železniškem prometu bi bilo potrebno 
proučiti in dopolniti določila zakona o delovnih razmerjih v tistem delu, ki go- 
vori o delu prek polnega delovnega časa, in sicer tako, da je možno delo prek 
polnega delovnega časa v izvršilni službi na železnici spremljati v daljšem ča- 
sovnem obdobju in ne mesečno. To utemeljujemo s tem, da zaradi znanih kadrovskih 
težav, motenj v voznem redu, povzročenih izven železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana, sezonskih vlakov in tako dalje, kljub velikim notranjim naporom in ukre- 
pom ni mogoče izvajati teh določil zakona v navedenem časovnem okviru, se pravi 
v enem mesecu. Hvala lepa! 

Podpredsednica  Inge Krunič: Besedo ima tovariš Bojan Trkaj, 
predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 
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Bojan Trkaj: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V aktivnosti, .ki so dokaj intenzivno potekale v naši republiki, je bil 
neposredno vključen tudi sindikat, ki je v vseh svojih obravnavah in analizah 
dajal glavni poudarek družbenoekonomskemu in samoupravnemu položaju delavcev in 
v zvezi s tem pogojem dela na področju železniškega prometa, želel bi takoj po- 
vedati, da smo v sindikatu vedno bili na stališču, da je treba vse dogovore in 
družbene dokumente, sprejete v preteklosti in ki zadevajo družbenoekonomski po- 
ložaj železnice in delavcev na njej, dejansko tudi uresničevati in na tej osnovi 
delavcem na tem področju zagotoviti enak družbenoekonomski položaj, kot je to 
značilno za delavce na drugih področjih združenega dela. 

S tega stališča tudi tokrat ob obravnavi poročila komisije Izvršnega sveta 
o stanju varnosti v železniškem prometu v celoti podpiramo vse tiste predloge in 
sugestije, ki zahtevajo, da se takoj in prioritetno pristopi k razrešitvi vseh 
tistih vprašanj, ki so pogoj za zagotavljanje normalnih pogojev za delo, pri če- 
mer zlasti mislim na tiste potrebne ukrepe, ki jih je treba uveljaviti s stali- 
šča krepitve družbenoekonomskega položaja delavcev na železnici, pogojev dela 
glede na specifičnosti te dejavnosti, zlasti pa s stališča varnosti železniške- 
ga prometa, ki je najpomembnejši del odgovornosti železničarjev v njihovi dejav- 
nosti, ki je posebnega družbenega pomena. 

Menimo, da je potrebno takoj pristopiti k uveljavitvi vseh ukrepov, ki jih 
Skupščina predlaga za izboljšanje pogojev dela v železniškem prometu za razvoj 
samoupravljanja, družbenoekonomskih odnosov in za stimulativnejše nagrajevanje, 
kar posebej velja za delavce, ki neposredno delajo v železniškem prometu,ter iz- 
boljšati njihov družbeni standard, 

V sindikatih smo pripravili samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih in 
nekaterih osnovah za razporejanje dohodka ter delitev sredstev za osebne dohod- 
ke in skupno porabo železnuške dejavnosti, v katerega smo vgradili družbene us- 
meritve ter izpostavili ustreznejše vrednotenje pogojev dela in strokovno-krea- 
tivnega dela ob upoštevanju doseženih rezultatov po količini, kvaliteti in go- 
spodarnosti živega dela in učinkovitosti upravljanja ter gospodarjenja z minu- 
lim delom. 

Samoupravne organe v Železniškem gospodarstvu Ljubljana pa smo zaprosili, 
da hkrati s sprejemom tega samoupravnega sporazuma sprejmejo tudi program uskla- 
jevanja lastnih splošnih aktov s tem samoupravnim sporazumom. Program mora vse- 
bovati nosilce aktivnosti in roke za usklajevanje lastnih samoupravnih splošnih 
aktov, upoštevaje usmeritve, zapisane v samoupravnem sporazumu dejavnosti. 

V tej zvezi naj omenimo, da so na železnici v neposredni izvršilni službi 
delavci izpostavljeni izredno težkim pogojem dela, ki zahtevajo od njih posebne 
napore ne samo v strokovnem pogledu, temveč tudi posebne psihofizične lastnosti. 
Vsa ta vprašanja zahtevajo celovito in konkretno obravnavo in  ob ustrezni iz- 
boljšavi družbenoekonomskih pogojev železnice tudi takojšnjo ureditev. Prav iz 
teh razlogov je nujno, da se takoj pripravijo programi nalog in ukrepov s kon- 
kretnimi nosilci, na osnovi katerih bi se dejansko zagotovila realizacija skle- 
pov, ki jih bo sprejela Skupščina SR Slovenije, in to v sleherni sredini. 

Sindikati se pridružujemo predlogom in jih tudi podpiramo v tem, da je tre- 
ba vse na današnji seji Skupščine sprejete sklepe, kot tudi v preteklosti uve- 
ljavljene dokumente, ki zadevajo vprašanja razreševanja družbenoekonomskih in 
drugih vprašanj železniškega prometa, vgraditi v planske dokumente v temeljnih 
organizacijah združenega dela Železniškega gospodarstva Ljubljana pri porabnikih 
železniških storitev in družbenopolitičnih skupnostih. 

Možnost soodločanja o družbenoekonomskem položaju na železnici je treba ta- 
ko dati tudi delavcem zunaj železnice, ki bodo skupaj z železničarji kot samou- 
pravnimi subjekti, ki upravljajo s pogoji in rezultati svojega dela, v medseboj- 
ni odgovornosti in skupni odgovornosti tudi do družbe. Organe, odgovorne za to 
področje dela v republiki, je treba zadolžiti, da sproti uveljavljajo v okviru 
svojega delovnega področja ukrepe, ki so potrebni za uresničevanje teh nalog. 0 
realizaciji prevzetih obveznosti je potrebno redno obveščati ustrezna skupščin- 
ska telesa in Skupščino SR Slovenije. 

Ob tem pa bo sindikat še naprej aktiven, da železničarji še bolj odločno 
kot doslej uveljavljajo svoje programe za racionalnejše delo v poslovanju ter 
povečano varnost in rednost železniškega prometa ter akcijski program za izvaja- 
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nje nalog dolgoročne- stabilizacije na železnici. Pri tem bodo namenjali največ 
pozornosti nadaljnji krepitvi samoupravnega položaja delavca in njegove družbe- 
noekonomske vloge v združenem delu železniškega gospodarstva, kot tudi nadaljnjem 
razvijanju odnosov železnice z delavci drugih delov združenega dela. 

V sindikatu odločno zavračamo težnje po omejevanju pravic železničarjev 
glede odločanja o pogojih gospodarjenja in s tem o pogojih za doseganje čimbolj- 
ših rezultatov dela. Zato podpiramo skupščinska stališča, da se je potrebno za- 
perstaviti zahtevam po centralizaciji urejanja družbenoekonomskih odnosov oziro- 
ma integracije ekonomskih funkcij v skupnem centru kot tudi zahtevam, s katerimi 
se soočamo v zadnjem času, da je treba delegatska razmerja v skupščini Skupnosti 
jugoslovanskih železnic revidirati na škodo konsenza. Vsi ti pojavi namreč ogro- 
žajo temelje ustavno opredeljenega družbenoekonomskega in samoupravnega položaja 
delavcev v združenem delu. Menimo, da jih je zato treba odločno zavrniti, saj 
delavec na železnici ne more biti diskriminiran v primerjavi z drugimi delavci. 
To bi v bistvu pomenilo diskriminacijo enega dela delavskega razreda glede na 
delavski razred kot celoto. 

Na koncu bi želel poudariti, da bo predsedstvo Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije obravnavalo na eni od prihodnjih sej problematiko varstva pri 
delu in v tem sklopu tudi varnost v železniškem prometu. Na ta način se bomo sin- 
dikati aktivno vključili v izvrševanje sklepov Skupščine SR Slovenije, ob čemer 
bomo spremljali njihovo uresničevanje, kar še posebej velja za sindikat delavcev 
v prometu in zvezah. 

Predsednik Martin Mlinar; Hvala lepa. Besedo ima tovariš Bogdan 
Fon, področje gospodarstva, 22. okoliš, Sežana. 

Bogdan  Fon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob obcavnavi poročila o stanju varnosti  v železniškem prometu na območju Slove- 
nije je naša delegacija čutila dolžnost, da se širši družbeni skupnosti zahvali 

za pomoč pri nesreči v Divači in opozori na nekatere ugotovitve, s katerimi 
bi morali dopolniti poročilo. 

Prva in najpomembnejša ugotovitev je prav gotovo dejstvo, da je samozaščit- 
na zavest in usposobljenost delovnih ljudi in občanov v tej težki preizkušnji 
še enkrat kot že neštetokrat prej opravila izpit. Prav ta usposobljenost in ne- 
sebična pomoč je tudi v primeru nesreče v Divači odigrala najpomembnejšo vlogo 
pri reševanju ponesrečenih ljudi. Ob aktivni pomoči republiškega Izvršnega sveta, 
njegovih štabov in organov ter dobri organiziranosti in usposobljenosti železni- 
škega gospodarstva, učinkoviti akciji uprave javne varnosti, občanov Krajevne 
skupnosti Divača, zdravstvenih in drugih organizacij, pripadnikov Jugoslovanske 
ljudske armade, ki so delali tudi, ko so ostale ekipe že odšle, je vse delovalo 
kot sinhronizirani sistem reševanja pod vodstvom civilne zaščite. 

Drugo, kar smo spoznali ob nesreči, so pomanjkljivosti, ki jih ne smemo za- 
nemariti ali celo pozabiti, saj so bistveni element varnosti tudi v varnosti že- 
lezniškega prometa. 

1. Slabo razvito PTT omrežje in slabo razvit sistem radijskih zvez v našem 
prostoru, na primer: na zvezo z zdravstvenim domom v Sežani je bilo treba čakati 
tri minute, enako je bilo tudi glede zveze z gasilci v Kopru. 

2. Intervencijsko opremo pomožnih vlakov bi bilo nujno posodobiti. 

3. Oprema gasilskih enot je za nesreče, kot je bila nesreča v Divači, pre- 
malo učinkovita. Imeli smo srečo v nesreči, da se je nesreča zgodila na odprtem 
prostoru. 

Naštete pomanjkljivosti izhajajo konkretno iz primera v Divači. Dolžni smo 
Skupščino seznaniti tudi s težavami in pogoji gospodarjenja železniškega gospo- 
darstva kot bistvenim dejavnikom varnost j. železniškega prometa, kot tudi mesta, 
ki ga vidimo v analizi razvojnih možnosti in dolgoročnem razvoju do leta 2ooo. 
Mesto in vloga železnice kot dejavnosti posebnega družbenega pomena sta oprede- 
ljeni z zvezno in republiško ustavo, zakoni, družbenimi plani in tako dalje. Ce 
upoštevamo pomen in prispevek železnice k razvoju gospodarstva in razvoju družbe, 
potem je jasno, zakaj je družba obdržala neposreden vpliv nad bistvenimi pogoji 
gospodarjenja na železnici. Vsaka resnejša analiza nam kaže, da se z družbenimi 
dokumenti zastavljeni cilji glede mesta in vloge železnice ne uresničujejo. 
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Če upoštevamo dolgoletno zanemarjanje razvoja železniških zmogljivosti, se- 
danji gospodarski položaj železniškega gospodarstva ter razvrednotenje železni- 
ških poklicev ob nenehnem povečanju obsega del^ ter pričakovanjih, da bo želez- 
nica prevzela del stabilizacijskega bremena, se nam zastavlja vprašanje odnosa 
družbe do železniškega gospodarstva. Gospodarski položaj železniškega gospodar- 
stva je izredno težak, s tendenco nadaljnjega zaostrovanja. 

Na območju naše družbenopolitične skupnosti ugotavljamo, da modernizacija 
ni sledila izrednemu porastu železniškega prometa, kar ima za posledico, da so 
infrastrukturne zmogljivosti na tem območju dosegle mejo polne izkoriščenosti in 
s tem tudi varnosti. Zato menimo, da je z družbenoekonomskega stališča, posebno 
sedaj, ko prevzema železnica vse pomembnejšo vlogo pri uresničevanju stabilizacij- 
skih ciljev, kot najpomembnejši člen v našem transportnem sistemu, nujno takoj 
zagotoviti programirani razvoj teh zmogljivosti, saj so konkretni podatki za že- 
lezniški tranzit v Italijo prek železniške postaje Sežana katastrofalni. O tem 
smo v Skupščini že poročali. 

Menimo, da navedena dejstva kažejo, da se mora širša družbenopolitična skup- 
nost jasno in nedvomno opredeliti, kakšno železnico želi imeti, pa ne samo z o- 
predeljevanjem ciljev, ki se ne uresničujejo, temveč tudi s prevzemom ustreznega 
dela odgovornosti za stanje na železniških tirih, in to tudi v primerih nesreč 
in škode na železnici, glede česar je tudi poročilo nekoliko premako konkretno. 
Hvala lepa. 

Predsednik Martin Mlinar: Pismenih prijav za razpravo k tej 
točki nimam več. Sprašujem delegate, ali želi še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, 
besedo ima tovariš Boris Macarol, področje gospodarstva, 38. okoliš, Maribor Po- 
brežje. 

Boris  Macarol: Tovarišice in tovariši delegati! Dostikrat smo 
že ugotavljali učinkovitost sistema srednjega usmerjenega izobraževanja. Terjali 
smo, da se mora prilagoditi potrebam združenega dela. Tega v primeru železniške- 
ga prometa v praksi nismo izvedli, saj imamo šolo teoretično na papirju, prakti- 
čno pa je nimamo, ker ni niti enega dijaka v Ljubljani. Še vedno imarno sistem, 
da imamo šole srednjega usmerjenega izobraževanja po številu učilnic, ne pa po 
tem, kaj naše združeno delo in s tem tudi železnica potrebuje. Dokler s to prak- 
so v šolstvu ne bomo prekinili in temu dejansko prilagodili vpis, ne bomo imeli 
problemov samo na železnici, ampak tudi v kovinsko-predelovalni industriji in 
drugod. Najbolj drastično pa je to ravno na železnici. Mislim, da moramo ta prob- 
lem najbolj ostro izpostaviti. 

Glede zamud želim, da se analizira, ali so naše železnice dejansko sposobne 
opraviti potniški in tovorni promet po voznih redih, ki jih imamo, če ga niso, 
naj se analizira, koliko so povprečne zamude na določeni progi. Temu je treba 
prilagoditi vozne rede, da bomo z realnimi voznimi redi odpravili potencialno 
nevarno konice in potencialne nevarnosti za nesreče, ki s tem nastajajo. 

Zanima me, ali je parola "prehod tovornega prometa s cest na železnice" res 
parola. Naj se nam enkrat jasno pove, ali je naša železnica taksna, kot je da- 
nes, sposobna prevzeti večji del tovornega prometa s cest. Mislim, da moramo to 
gledati z dveh vidikov. 

V organizacijah združenega dela je strošek transporta po obsegu takoj za 
stroški obresti. V interesu organizacij združenega dela je, da preusmerijo pro- 
met na železnico. Zakaj pa to ne gre? Razlog so zamude, ki si jih delovne orga- 
nizacije ne morejo privoščiti. Tu morata biti železnica in združeno delo z roko 
v roki, morajo biti spoštovani roki, držati se je treba voznih redov. 

Če vzamem stanje danes na železnici, lahko rečem, da je kompletna železnica 
izreden dogodek; Zakaj ne imenujemo izrednih dogodkov kar nesreča, če imamo po- 
jem nesrečo. Pojem nesreča je izredni dogodek, ker je lahko tudi potencialna ne- 
varnost. 

Ob tej priložnosti' bi rad opozoril še na eno stvar. O varnosti na železnici 
govorimo zato, ker se je zgodila zelo huda prometna nesreča. Ali bomo v preven- 
tivnem smislu pričeli enkrat analizirati našo varnost na vseh področjih, ali pa 
bomo čakali na tako imenovane "izredne dogodke"? 
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Predsednik Martin Mlinar; Hvala! želi še kdo razpravljatil 
(Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in vas obveščam, 
da je skupina delegatov iz občine Maribor Tabor dala pisni prispevek k tej točki 
dnevnega reda. 

Skupina delegatov v sestavi Andrej Boldirev, Boris Macarol in Ivanka Cetina 
naj se sestane in pregleda predlog ugotovitev in sklepov ter pripravi morebitne 
dopolnitve. 

Tovarišica sekretarka me obvešča, da Zbor občin še ni končal razprave, zato 
naj medzborovska skupina za uresničevanja družbene preobrazbe državne uprave še 
ostane tukaj. Ko bom dobil obvestilo, vas bom na to opozoril. Prekinjam to točko 
dnevnega reda. 

Prehajamo na 7.  točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o graditvi objektov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 27. Danes ste k pred- 
logu zakona prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Želi.) 

Besedo ima tovariš Saša Skulj, namestnik predsednika Republiškega komiteja 
za industrijo in gradbeništvo. 

Saša Skulj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 12.4.1984 
obravnavala in sprejela osnutek zakona o graditvi objektov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga upošteval usmeritve Zbora združenega 
dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije, večino predlogov, mnenj in stališč 
delovnih teles ter razprave skupin delegatov na sejah zborov. V obrazložitvi k 
predlogu zakona so podrobno navedene in obrazložene sprejete usmejritve, pripom- 
be, katere predlagatelj ni mogel upoštevati pri pripravi predloga zakona,ter ne- 
kaj novih rešitev, ki niso bile vsebovane v osnutku zakona, pa jih je predlaga- 
telj ob ponovni proučitvi osnutka zakona, upoštevajoč razprave delegatov, vklju- 
čil v predlog zakona. 

Naj v uvodu v razpravo opozorim na najbistvenejše. Zbora sta podprla v os- 
nutku zakona predloženo rešitev glede presoje družbene in ekonomske upravičeno- 
sti investicijskih vlaganj. Predlagatelj je ob ponovni obravnavi in ob širših 
konzultacijah za podrobno ureditev tega vprašanja ugotovil, da je problematika 
presoje družbene in ekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj širša in za- 
jema vsa investicijska vlaganja, medtem ko zakon o graditvi objektov ureja le 
graditev in rekonstrukcijo objektov. Zato je predlagatelj to poglavje izločil iz 
predloga zakona. 

To materijo bo predlagatelj, upoštevajoč pri tem dosedanje izkušnje, zahte- 
ve zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu ter stališča Skupščine SR 
Slovenije ob razpravi o poročilu Komisije za oceno družbene in ekonomske upravi- 
čenosti investicijskih vlaganj, obdelal v posebnem republiškem zakonu. 

V prehodnih določbah pre;dloga zakona o graditvi objektov pa je določeno, da 
se do sprejetja posebnega predpisa uporabljajo še ustrezne določbe sedaj veljav- 
nega zakona. Predlagatelj je iz zakona izločil poglavje o zagotavljanju finan- 
čnih sredstev za graditev objektov. Predlog za izdajo zakona z osnutkom je že 
predložen Skupščini SR Slovenije v obravnavo, objavljen pa je v Poročevalcu št. 
29, z dne 5.1o.l984. 

Predlagatelj je sledil zahtevam razprave in v predlog zakona vključil dolo- 
čilo, da lahko izvajalske organizacije združenega dela proizvajajo stanovanjske 
spremljajoče objekte v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje v skladu 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti in planov 
družbenopolitične skupnosti. V tem primeru izvajalska organizacija tudi pridobi 
gradbeno dovoljenje. Strokovno nadzorstvo nad tako gradnjo pa zagotavlja samou- 
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pravna stanovanjska,skupnost. V predlogu zakona je predvidena možnost spremembe 
gradbenega dovoljenja in možnost podaljševanja veljavnosti gradbenega dovolje- 
nja do dveh let. 

Skupščina SR Slovenije je v maju 1984 na sejah Zbora združenega dela in Zbo- 
ra občin, upoštevaje stališčči Družbenopolitičnega zbora, sprejela ugotovitve, 
stališča in sklepe o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR 
Sloveniji. Pri odločanju o tem, katere dejavnosti je mogoče opravljati s samo- 
stojnim osebnim delom s.sredstvi v lasti občanov, je skupščina sprejela oprede- 
litev, da je treba stalno ustvarjati pogoje, da se s širitvijo dejavnosti, ki 
jih občani opravljajo z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, uveljavljajo 
znanje in sposobnosti posameznikov, To velja tudi za nekatere intelektualne sto- 
ritve, med drugim izrecno za samostojno projektiranje. 

Predlagatelj je v skladu s temi stališči v predlogu zakona o graditvi ob- 
jektov predvidel, da tehnično dokumentacijo za potrebe občanov lahko izdelujejo 
delovni ljudje, ki s samostojnim osebnim delom kot poklicem opravljajo dejavnost 
projektiranja. Za pridobitev dovoljenja za projektiranje, ki ga izda občinski 
upravni organ, pristojen za gradbeništvo, mora prosilec poleg pogojev za oprav- 
ljanje gospodarske dejavnosti po 74. členu obrtnega zakona imeti končano najmanj 
4-letno srednjo šolo ustrezne smeri s tremi leti delovnih izkušenj in opravlje- 
nim strokovnim izpitom. 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Slovenj 
Gradec v svojih stališčih in predlogih opozarja, da je zahtevana izobrazba ab- 
solutno prenizka in da ta ne omogoča izvrševanje kontrole po 31. členu predloga 
zakona. Predlagatelj je proučil stališča skupine delegatov enakovredno, kot da 
bi podali amandma in prišel do zaključka, da je v okviru projektiranja za potre- 
be občanov dokajšen del nalog oziroma storitev takih, ki jih s svojim znanjem 
in izkušnjami odgovorno in zadovoljivo lahko opravljajo delovni ljudje s sred- 
njo izobrazbo ustrezne stroke. Predlagatelj je to problematiko v delovnih tele- 
sih Skupščine na zahtevo Gospodarske zbornice Slovenije posebej proučil tudi s 
projektantsko stroko. Izoblikoval je rešitve, ki so vsebovane v predlogu zakona 
in predstavljajo racionalen pristop v dejavnosti projetiranja. 

Taka ureditev je bila podprta tudi v razpravah v delovnih telesih. Glede 
kontrole tehnične dokumentacije pa predlagatelj poudarja, da iz določb 8o. in 
31. člena jasno izhaja dolžnost projektanta, da kolikor sam ne opravi kontrole, 
to poveri drugemu projektantu ali projektivni organizaciji, ki izpolnjuje pogo- 
je iz tretjega odstavka 31. člena. 

Projektant je za izvršeno delo kazensko odgovoren, odškodninsko pa naročni- 
ku, ki ga lahko za škodo, ki nastane zaradi napak v tehnični dokumentaciji, to- 
ži pri pristojnemu sodišču. Projektanti lahko združujejo svoje delo in ustanovi- 
jo občasne ali stalne delovne skupnosti in tako organizirano izdelujejo več vrst 
tehnične dokumentacije oziroma tudi kompletno tehnično dokumentacijo za objekt, 
in to v skladu z 79. členom predloga zakona le za potrebe občanov. 

V prehodnih določbah je določeno, da projektant lahko zaposli enega delav- 
ca, dokler ne bodo izdani drugi predpisi. Tako je ustrezneje in skladno s stali- 
šči Skupščine SR Slovenije razdelan že obravnavani 91.člen osnutka zakona o 
graditvi objektov. 

Ker je uspešnost investicije močno odvisna od temeljitih priprav in dobro 
izdelanega investicijskega programa, predlog zakona predvideva, da investicijski 
program lahko izdela le organizacija, ki ima ustrezne strokovnjake, in to poleg 
strokovnjakov tehničnih strok še strokovnjake z ekonomskega področja za izdelavo 
investicijskega programa. 

Dejavnost svetovalnega inženiringa je širša kot dejavnost izdelave tehnične 
dokumentacije in obsega delno in v celoti poleg dejavnosti izdelave določenih 
vrst tehnične dokumentacije še dejavnosti raznih raziskav, izdelave analiz in 
študij na tehničnem, tehnološkem, ekonomskem in finančnem področju, izdelavo 
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investicijskega program^, pripravo razpisne, ponudbene dokumentacije in pogodb, 
nadzor, strokovno pomoč in svetovanje investitorju in tako dalje. 

Tako širše področje delovanja svetovalnega inženiringa zahteva, da ima ta 
poleg potrebnih tehničnih kadrov še strokovnjake za ekonomsko, finančno in prav- 
no področje, kar je tudi minimalni pogoj za registracijo delovne organizacije 
svetovalnega inženiringa. 

V skladu z razpravami v delovnih telesih zborov Skupščine SR Slovenije je 
predlagatelj sledil usmeritvi Zakonodajno-pravne komisije o ponovni proučitvi 
določbe drugega odstavka 89. člena in 6, točke prvega odstavka 96. člena. Zato 
predlaga amandma, in sicer tako, da se drugi odstavek 89. člena črta, saj meni, 
da je obveznost nadzorstva gradbenih Inšpektorjev dovolj jasno opredeljena že v 
prvem odstavku tega člena. 

Prav tako predlaga črtanje 6. točke prvega odstavka 96. člena iz razloga, 
ker bo v praksi v konkretnih primerih težko dokazovati odgovornost odgovorne in 
pravne osebe glede na nedoločenost načina ugotavljanja pomanjkljivosti v tehni- 
čni dokumentaciji. 

Predlagatelj je na predlog Zveze paraplegikov SR Slovenije ponovno proučil 
določbo 3o, člena in ugotovil, da po predlagani ureditvi pristojni organi ni- 
majo pooblastil za izdajo izvršilnih predpisov za ukrepe, ki jih določa zakon 
in jih morajo projektantske organizacije upoštevati pri izdelavi tehnične doku- 
mentacije. Zato predlaga, da se temu členu doda odstavek, ki vsebuje pooblastilo 
pristojnim organom za izdajo izvršilnih predpisov. 

Predlagatelj je po pregledu predloga zakona ugotovil, da je pomotoma izpad- 
la določba, ki predpisuje kazen za gospodarski prestopek tudi odgovorni osebi v 
organizaciji združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Pri pregledu amandmajev, ki ste jih prejeli na klop, je predlagatelj ugo- 
tovil, da je izpadla najvišja kazen za gospodarski prestopek. Zato se mora ta 
amandma pravilno glasiti: "Z denarno kaznijo od IS.ooo do 5o.ooo dinarjev se ka- 
znuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega 
dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena." 

Pri redakcijskih amandmajih pa je predlagatelj predlagal še amandma k tret- 
ji alinei prvega odstavka 5o, člena, kjer naj se besedilo "tehnikom ustrezne 
stroke ali" nadomesti z besedilom "delavcem s končano štiriletno srednjo šolo 
ustrezne", 

šesti redakcijski amandma pa se nanaša na prvo in ne na drugo alineo. 

Z redakcijskimi amandmaji je predlagatelj v predlogu zakona poenotil termi- 
nologijo zahtevane srednje strokovne izobrazbe delavcev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prehodne razprave v delovnih telesih zbo- 
rov Skupščine so podprle predlagani predlog zakona o graditvi objektov, zato 
predlagatelj predlaga, da zbor predlog zakona z amandmaji sprejme. 
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Predsednik  Martin  Mli n ia r :  Hvala lepa! Pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovarišica Marija Bošnik, področje gospodarstva, 35. okoliš, Slovenj 
Gradec. 

Marija  Bošnik:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker je tovariš pred menoj v glavnem v celoti že obrazložil naše zahteve, 
bom svojo razpravo oddala v pisni obliki. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! S tem sodim, da ;je v 
bistvu odgovoril na vaše zahteve. Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnev- 
nega reda nimam več. Sprašujem delegate, če želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SP. Slovenije, 
in sicer o vsebinskih amandmajih k 3o., 89., 94. in 96. členu ter o redakcijskih 
amandmajih k 11., 3o., So., 51., 79., 83., 84. in lo4. členu z redakcijskimi po- 
pravki, ki jih je v uvodu navedel tovariš Skulj. 

Ker se s predlaganimi amandmaji bistveno ne posega v vsebino zakona, predla- 
gam, da zbor glasuje skupaj o vsebinskih amandmajih in skupaj o redakcijskih 
amandmajih. Sprašujem, ali kdo predlaga, da se o posameznem amandmaju glasuje 
ločeno? (Nihče.) Če nihče tega ne predlaga; potem dajem na glasovanje vsebinske 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 3o., 89., 94. in 96. členu 
predloga zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so vsebinski amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je sprejeti z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje redakcijske amandmaje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k 11., 3o., 5o., 51., 79., 83., &4. in lo4. členu predloga zakona 
s tistimi redakcijskimi popravki, ki jih je v uvodu navedel tovariš Skulj. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje ;za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so redakcijski amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije soglasno sprejeti. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o graditvi objektov v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  8.  točko  dnevnega  reda,  to je na predlog 
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 27. Danes ste prejeli 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in amandma skupine delegatov 
iz občine Ljubljana Moste-Polje. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Kavčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

Jože  Kavčič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Na opozorilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da amandma 
k prvemu odstavku 6. člena predloga zakona ne opredeljuje dovolj natančno name- 
na ureditve, ki izhaja iz obrazložitve, to je, da se dovoli prevoz umrlega s 
kraja smrti na kraj pokopa oziroma upepelitve iz higienskih razlogov, daje pred- 
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lagatelj naslednjo redakcijsko dopolnitev k ouienjenemu amandmaju. 

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da ae wlasi: "Prevoz umrlega s 
kraja smrti na kraj, kjer se čuva oziroma na kraj upepelitve, je dovoljen samo 
s posebej prirejenimi vozili komunalne organizaciie..oziroma krajevne skupnosti". 

Na ta način bo ta določba zakona jasno opredeljevala, da gre  iz sanitar- 
nih razlogov in razlogov javnega reda in miru zagotoviti prevoz s posebnimi vozi- 
li samo v primerih, ko je to nujno. Iz mrliške vežice do mesta pokopa pa se po- 
kojnika prenese ali prepelje na krajevno običajen način. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! Pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Ivan Vukman, področje gospodarstva, 3. okoliš, Ljubljana Moste 
Polje. 

Ivan Vukman:  Tovarišice in tovariši delegati! Na klop ste dobili 
amandmaje naše  skupine, vendar po konzultaciji s strokovno službo odstopamo 
od teh amandmajev. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! Pismenih prijav za raz- 
pravo k tej točki dnevnega reda nimam. Sprašujem delegate, če želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o vsebinskih amandmajih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k 6., lo. in 2o. členu predloga zakona, k 6. členu z dopolnitvijo, 
ki jo je prebral tovariš Kavčič, in sicer, da se prvi odstavek spremeni tako, 
da se glasi: "Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva   oziroma na 
kraj upepelitve, je dovoljen samo s poseben prirejenimi vozili komunalne organi- 
zacije oziroma krajevne skupnosti". To je majhen, dopolnjen amandma, ki ste ga 
dobili na klop. 

Ker se s predlaganimi amandmaji ne posega bistveno v vsebino zakona, predla- 
gam, da glasuje zbor o vseh amandmajih skupaj. Sprašujem delegate, ali meni kdo 
drugače? (Nihče.) 

Če ne, potem dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k 6. členu z dopolnitvijo, k lo. in 2o. členu predloga zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so .amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije spreje- 
ti z večino glasov. 

Na glasovanje dajem redakcijske amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 1. in 11. členu predloga zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta redakcijska amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije soglasno sprejeta. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavno- 
sti ter urejanju pokopališč v celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.)  Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  9.  točko  dnevnaga  reda,  to je na osnutek 
zakona o javnem obveščanju. 
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Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Objavljen 3e bil v Poročevalcu št. 16. K osnutku zakona 
ste prejeli stališča in usmeritve Predsedstva Republiške konference SZDL in 
skupno poročilo Odbora za družbenopolitični- sistem Zbora združenega dela, Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, Odbora za družbenopolitič- 
ni sistem Družbenopolitičnega zbora in Komisije za informiranje, ki je bilo ob- 
javljeno v Poročevalcu št. 3o z dne 16.12.1984. 

Uvodno besedo Republiškega komiteja za informiranje so prejeli vodje skupin 
delegatov za delegatska mesta. Osnutek zakona obravnava tudi Družbenopolitični 
zbor, ki bo na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predložil svo- 
ja stališča. Danes ste prejeli predlog sklepa, ki je bil pripravljen na podlagi 
dosedanjih razprav. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Marko Čavlovič, gospodarsko področje, 12. 
okoliš, Kranj. 

Marko Čavlovič:  V Kranju smo pri obravnavi tega zakona skupaj 
s SZDL in sindikatom oblikovali nekaj načelnih in nekaj konkretnih pripomb. Na- 
čelnih pripomb ne bom prebral, pač pa samo konkretne. 

9. in lo. člen: Ta dva člena ne upoštevata dosledno, kateri so vse viri in- 
formiranja in kakšne so njihove odgovornosti. Denarne kazni, s katerimi je zagro- 
ženo v 7. poglavju osnutka zakona, so sankcije obrobnega značaja v primerjavi z 
družbenopolitično in moralno škodo, do katere pride zaradi zapiranja informa- 
cij. Zakonodajalec naj opredeli tudi odgovornost za dajanje prevelikega števila 
informacij, ki so nestrokovne, neustrezne po obliki, vsebini in dolžini. Zakon 
naj opredeli ustreznejše, predvsem pa enostavnejše pravno varstvo pravice do 
obveščenosti, pri čemer lahko s pridom uporabi izkušnje in spoznanja iz mnogošte- 
vilnih primerov tako imenovanega zapiranja informacij. 

11. člen: Potrebno je natančneje opredeliti izredne razmere, predvsem glede 
na raven in obseg, skratka tako, da ne bi bila mogoča zloraba oziroma samovolja 
pri razglašanju izrednih razmer in s tem omejevanje pravice do obveščenosti. 
Predvsem v lokalnih razmerah naj bo jasno, kdo in kdaj lahko razglasi izredne 
razmere. 

21. člen: Člen naj ostane. Razvoj gre in bo šel v smeri raznolikosti, obe- 
nem pa tudi multimedijske integracije obveščanja. V predlagani rešitvi torej ne 
smemo videti zgolj odpiranja možnosti za pridobitniško zagotavljanje bogatejše 
materialne osnove posameznih organizacij javnega obveščanja. 

34. člen: Na ta način naj ostane, saj se povečuje odgovornost časopisnih, 
radijskih in televizijskih organizacij za lasten gospodarski položaj. 

39. člen: Ta člen naj ostane. Če novinarju nalagamo odgovornost za strokov- 
no delovanje na svojem področju, potem naj bo njegova dolžnost, predvsem pa pra- 
vica, da se stalno družbenopolitično in strokovno izpopolnjuje. 

47. člen: Urednike naj imenuje organ upravljanja. Ustanovitelji so že do se- 
daj imeli pravico imenovanja glavnega in odgovornih urednikov, praksa pa kaže, 
da to ni zagotavljanje uresničevanja ustreznega družbenega vpliva na sredstva 
javnega obveščanja in ni bila ustrezno uveljavljena odgovornost celotnega ured- 
niškega kolektiva za izvajanje dogovorjene vsebinske zasnove medija. Predlagana 
varianta, kakor tudi druge rešitve v tem členu, se oddaljujejo od koncepta indi- 
vidualne in kolektivne odgovornosti, kot jo uveljavljamo na ostalih področjih 
družbenopolitičnega življenja. Ne vidimo dovolj jasnih in podkrepljenih razlogov 
za to, da bi bilo področje javnega obveščanja v tem pogledu izjema. 

58. člen: Na podlagi dosedanjih izkušenj, in dokler ne zagotovimo boljših 
rešitev, podpiramo varianto 2. odstavka. 

lo9. člen: Določbe tega člena, tako kot so zapisane, omogočajo preširoko 
razlago možnosti omejevanja temeljne svoboščine, ki jo opredeljuje ustava. Prak- 
tični primeri kažejo, da je nujno potrebno natančneje opredeliti predmet omeje- 
vanja glede na udeležene objekte, ki bi zožili možnost subjektivnih interpreta- 
cij tega določila, ki so dovolj vznemirili javnost, kot trditve same. 
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Predsednik  .M,a rtin  Mlinar:  Hvala lepa. Pismenih prijav za 
razpravo k tej točki dnevnega reda nimam. Sprašujem delegate, ali želi še kdo 
besedo? (Da.) Besedo ima Helena Križnik, področje državnih organov, 1. okoliš, 
Ljubljana Center. 

Helena  Križnik:  Tovarišice in tovariši delegati! Imamo zelo 
kratko pripombo k 117. členu osnutka zakona, kjer predlagamo, d a se črta besedi- 
lo 14. točke "ne plačuje predpisane RTV naročnine". Enako besedilo naj se črta 
tudi v 3. točki 118. člena. 

Skupina delegatov namreč meni, da ima neplačevanje RTV naročnine civilno- 
pravne posledice in se nekoga zaradi neplačevanja lahko tudi toži na sodišču, ne 
pa da se ga kaznuje in uvede kazenske sankcije po samem zakonu. Isto velja za ne- 
plačevanje časopisov in druge literature. 

Predsednik Martin Mlinar:  Želi še kdo razpravljati? (Ne.O 
Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in zbor obveščam, da 
so pisni prispevek k tej točki dale skupine delegatov iz občine Radovljica, 
Ljubljana Šiška in Radlje ob Dravi. 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa k osnutku zako- 
na, ki ste ga dobili. 

Kdor je za ta predlog sklepa, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa k osnutku zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  lo.  točko  dnevnega  reda,  to je na osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 26. Želi predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnevnega reda 
nimam. Sprašujem delegate, če želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče 
razpravljati, potem zaključujem razpravo. Obveščam zbor, da so pisne prispevke 
k tej točki dnevnega reda poslale skupine delegatov iz občine Velenje, Lendava, 
Ljutomer, Trbovlje, Domžale, Idrija in Gornja Radgona. 

Sedaj lahko zboru predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpek- 
ciji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripra- 
vi predloga zakona naj predlagatelj prouči lo. člen in ga uskladi z zakonom o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor, prouči in upošteva tudi ustrezne 
pismene pripombe delegatov in predloge in stališča delovnih teles. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, potem zaključu- 
jem razpravo in dajem ta sklep na glasovanje. 

Kdor je za, naj  prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  11.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Objavljena sta bila v 
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Poročevalcu št. 27.. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložili dopolnitev 
k predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona, ki ste jo prejeli. Predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki 
z vidika svoje pristojnosti ni imela pripomb. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi 
Šepič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance. 

Rudi Šepič': Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu Slovenije, ki ga je Skupščina spre- 
jela v mesecu juliju letos, še niso bile znane vse nove obveznosti, ki izhajajo 
iz sprejetih dogovorov med republikami in pokrajinama. Tako je SR Slovenija spre- 
jela obvezno zagotavljanje sredstev za umetna gnojila in zaščito rastlin, za 
odkupne premije za pšenico v letu 1984 ter za vzdrževanje in koriščenje avionov 
za gašenje gozdnih in drugih požarov. Na podlagi teh dogovorov izhajajo obvez- 
nosti, ki jih mora Slovenija poravnati še v tem letu. 

1. Na podlagi družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za regres za 
umetna gnojila in za zaščito rastlin v letih 1984 in 1985 so republike in avto- 
nomne pokrajine dolžne zagotoviti sredstva za regres za umetna gnojila in za za- 
ščito rastlin z namenom, da se poveča kmetijska proizvodnja. Slovenija je dolžna 
v letu 1984 v skladu s svojim deležem v družbenem proizvodu Jugoslavije, ki je 
ključ za razdelitev skupne obveznosti in znaša 15,25 %, zagotoviti za obdobje 
julij - december 1984 686 milijonov dinarjev. Obveznost je že zapadla v izplači- 
lo. Od izpolnjevanja navedene obveznosti je odvisna realizacija ciljev, spreje- 
tih z dogovorom. 

2. V skladu z dogovorom o ukrepih za organiziran odkup pšenice v letu 1984, 
ki so ga podpisale vse republike in pokrajine in s katerim so se zavezale, da 
bodo enotno zagotovile sredstva za odkupne premije za pšenico za leto 1984, mo- 
rajo izvršni sveti v okviru svojih pravic in dolžnosti predlagati določitev enot- 
ne premije za pšenico za leto 1984 v skupnem znesku 2 dinarja za kg pšenice ozi- 
roma 2 in pol dinarja za kilogram moke. Za realizacijo tega  sklepa je v reba- 
lansu republiškega proračuna predlagan znesek v višini 256 milijonov, vendar ta 
sredstva ne bodo zadoščala za odkup predvidene količine pšenice in za regresira- 
nje jesenske setve, zato Izvršni svet predlaga, da se za 466 milijonov dinarjev 
poveča znesek za navedeni namen. Tako bodo znašala skupno potrebna sredstva 726 
milijonov. 

Sredstva za nemoten odkup pšenice in za regresiranje jesenske setve je tre- 
ba zagotoviti takoj. 

3. SR Slovenija je v skladu z dogovorom med republikami in pokrajinama o 
nabavi in vzdrževanju avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov udeležena z 
lo,4 % sredstev pri odplačilu kredita, ki je bil najet za nabavo teh avionov. 
Navedeni dogovor določa, da bo naknadno sprejet dogovor o vzdrževanju in kori- 
ščenju avionov. To je bilo realizirano v juliju letos.  V skladu s tem dogovo- 
rom mora Slovenija zagotoviti lo,4 % od skupno potrebnih sredstev. Obveznost 
naj bi se poravnala v dveh letih, od tega v letošnjem letu 12 in pol milijona, 
kar je že zapadlo v plačilo v mesecu septembru letos. Tudi pri izpolnjevanju te 
obveznosti Slovenija kasni in Izvršni svet prejema pismene zahtevke za poravna- 
vo navedene obveznosti. 

Pokrivanje navedenih nelimitiranih obveznosti narekuje rebalans republiš- 
kega proračuna. V limitiranem delu republiškega proračuna je vrsta obveznosti 
takih, ki so v neposredni povezavi z inflatornimi gibanji, kar zahteva njihovo 
razreševanje. Med temi obveznostmi izstopajo sredstva za delo organov za notranje 
zadeve, pravosodnih in upravnih organov, in sicer materialni izdatki, posebni 
nameni in osebni dohodki. Kljub racionalni porabi sredstev za materialne izdat- 
ke in za posebne namene, dodatna sredstva, ki so bila zagotovljena z rebalansom 
republiškega proračuna v mesecu juliju v višini 8o milijonov dinarjev, ne bodo 
zadoščala. Za pokritje teh obveznosti je predlagano v rebalansu republiškega 
proračuna loo  milijonov. Od tega zneska bo pretežni del sredstev namenjen orga- 
nom za notranje zadeve za nemoteno funkcioniranje. Sredstva, ki so jih v letoš- 
njem letu imeli zagotovljena za pokritje materialnih izdatkov, so bila že v ce- 
loti nakazana. 
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Odbor udeležencev/ ki spremlja rast osebnih dohodkov v gospodarstvu, De ugo- 
tovil,da  je bila v prvi polovici letošnjega leta rast osebnih dohodkov 24 %-na 
v primerjavi z letom 1983. Hkrati ocenjuje, da se bo rast osebnih dohodkov do 
konca leta približala resoluciijskim gibanjem. Za ta namen zagotovloena sredstva 
v proračunu v višini milijarde 226 mili3onov ne omogočajo usklajevanje osebnih 
dohodkov v republiški upravi z rastjo v gospodarstvu. Zato se v rebalansu repu- 
bliškega proračuna predlaga za usklajevanje osebnih dohodkov 512,9 mili3ona. 
Skupaj bodo tako znašala sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov v letošnjem 
letu milijardo 738 milijonov, kar bo omogočilo 28,5 %-no rast osebnih dohodkov 
glede na decembersko raven. Iz navedenega izhaja, da zagotovitev sredstev v pred- 
lagani višini ne omogoča usklajevanje osebnih dohodkov v upravi z ocenjeno rastjo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu do konca letošnjega leta. 

Rezultati 6-mesečnega periodičnega obračuna kažejo, da znaša rast dohodka v 
šestih mesecih letošnjega leta 6o % v primerjavi z enakim obdobjem lanskega le- 
ta. V skladu z resolucijo in  z zveznim zakonom o omejevanju splošne in skupne 
porabe v tem letu bi splošna poraba glede na 6o %-no rast dohodka lahko porastla 
za 4o,2 %, kar pomeni 33 %-no zaostajanje za rastjo dohodka v letu 1984. Ob taki 
rasti dohodka je mogoče povečati sedanji obseg limitiranega dela republiškega 
proračuna v letu 1984 za 619 milijonov ter nelimitiranega dela za milijardo 426 
milijonov. 

Izvršni svet bo na podlagi rezultatov devetmesečnega poslovanja v fazi pred- 
loga spremembe zakona ustrezno prilagodil predlagano stopnjo rasti republiškega 
proračuna ugotovljenemu gibanju dohodka. 

Poleg obveznosti, za katere se sredstva zagotavljajo s predlagano spremem- 
bo zakona, so v okviru limitiranega dela republiškega proračuna še nepokrite 
obveznosti v višini ene milijarde 136 milijonov din. Med temi obveznostmi poseb- 
no izstopajo: pokritje razlike med proizvodnjo in prodajno ceno trem slovenskim 
dnevnikom v višini 19o milijonov, dokončno pokritje obveznosti Slovenije do Kul- 
turnega doma Ivan Cankar v višini 81 milijonov, prehrana obsojencev v višini 
3o miii-jonoV/ materialni izdatki v višini 9o milijonov, pospeševanje  skladnej- 
šega regionalnega razvoja v višini 35 milijonov, usklajevanje osebnih dohodkov 
48o milijonov in specialna oprema organov za notranje zadeve v višini 23o mili- 
jonov. 

Izvršni svet želi obvestiti delegate, da je še posebej pereča problematika 
pri izpolnjevanju obveznosti pokrivanja razlik med proizvodno in prodajno ceno 
pri treh slovenskih informativnih dnevnikih na podlagi družbenega dogovora, ki 
se še povečujejo zaradi naraščanja cen roto papirja in reprodukcijskega materi- 
ala. Izvršni svet ocenjuje, da bi morali problematiko pokrivanja razlik med pro- 
izvodnpoin prodajno ceno pri treh slovenskih dnevnikih razreševati predvsem s 
politiko cen v tem in v naslednjem letu. Seveda pa to ne pomeni, da republiški 
proračun oziroma Izvršni svet svoje obveznosti do dogovora ne bo izpolnil. Gre 
samo za razlike nad tem zneskom, kot so tam predvidene. 

Izvršni svet ni uspel v limitiranem delu republiškega proračuna pokriti 
zgoraj navedenih obveznosti. Nerazreševanje odprtih problemov v tem letu vodi k 
njihovemu kopičenju in k prenosu v naslednje leto. 

Izvršni svet bo proučil možnost delnega razreševanja odprtih problemov 
z zaključnim računom za leto 1984. Predložena sprememba obsega republiškega prora- 
čuna ha pomfehi dodatnih obremenitev gospodarstva oziroma uvajanja davčnih virov. 
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega proračuna v devetih me- 
secih letošnjega leta. Izvršni svet ocenjuje, da bi bilo mogoče rebalans repu- 
bliškega proračuna predlagati v okviru obstoječih virov in ob že znižanih stop- 
njah davka iz dohodka tozd in povečanega deleža odstopljenega republiškega dav- 
ka od prometa proizvodov in od plačil za storitve občinam za pokrivanje dogo- 
vorjene splošne porabe občin. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 
na sta obravnavala Odbora za finance Zbora občin in Zbora združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Odbora in komisija podpirajo predloženo spremembo 
zakona o proračunu, kar-je razvidno tudi iz priloženih pismenih poročil. 

Izvršni svet predlaga zboru, da obravnava in sprejme predlog za izdajo za- 
kona z osnutkom zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984. 
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Predsednik Martin Mlinar:  Hvala. Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Ilija Bregar, področje gospodarstva 1. okoliš, Ljubijana-Bežigrad. 

Ilija  Bregar:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Za začetek sem pravzaprav prijetno presenečen, ker je že tovariš Šepič 
deloma nakazal problematiko slovenskega dnevnega časopisja; zato ga bom samo 
še nekoliko dopolnil, predvsem kar zadeva dnevnik Delo. 

Naj vam za začetek 'pojasnim materialni položaj tozda Delo. To je prva ta- 
ka obravnava v Skupščini, saj se je doslej to urejalo prek Republiške konferen- 
ce SZDL, ki je ustanovitelj. Šele letos pa smo se delegati v Delu dogovorili, 
da bomo   šli po delegatski poti s tem problemom tudi v Skupščino, da bi bila 
stvar bolj jasna tudi širši javnosti. 

Problematika je obširna, na kratko pa je videti takole. Podpisniki družbe- 
nega dogovora o cenah slovenskih dnevnikov so v začetku leta menili, da bo papir 
v letošnjem letu za kakih 3o % dražji kot lani, v resnici pa je že sedaj v pri- 
merjavi z lanskim decembrom dražji za natanko loo %, morda celo nekaj več. 

Proizvodna cena izvoda časopisa dnevnika Delo znaša 32,o9 dinarja in je 
letos že za 5o,7 % višja, kot je bila lani. Delež papirja znaša trenutno v pro- 
izvodni ceni enega izvoda časopisa 9,89 dinarjev, to se pravi domala 3o %. Bil 
pa bi., še večji, če Delo ne bi zaradi pomanjkanja papirja . pravzaprav letos 
izhajalo v nekoliko skrčeni obliki v primejavi z lans,;kim letom. Zaradi tega so 
stroški papirja vplivali na proizvodno ceno ne s loo odstotki, kolikor se je 
papir podražil, ampak le s 75 t. Prav tako je bilo predvideno, da se bodo vsi 
dnevniki podražili s 1. majem, v resnici pa so se šele sredi julija oziroma dva 
meseca in pol kasneje. Samo za dnevnik Delo pomeni to približno 52 milijonov 
din izpada celotnega prihodka,Stroški uredništva, tiska, prodaje in distribuci- 
je so tisti stroški, na katere lahko sami vplivamo. Le-ti so se v letošnjem 
letu v primerjavi z lanskim letom povečali za 42 %, kar je pravzaprav še znosno. 
Vse to, kar sem navedel.J, pa pomeni v številkah tole. 

Dnevnik Delo bo imel letos zaradi razlike proizvodne in prodajne cene skoraj 
26o milijonov izgube. Na ta račun je doslej dobil iz proračuna že 86 milijonov 
dinarjev. Glede na to, da so oglasi letos boljši, kot so bili v prejšnjih letih 
oziroma celo boljši, kot so načrtovali v Delu, bo tam dohodek približno 3o mi- 
lijonov večji. Zmanjkalo pa bo še približno 15o milijonov dinarjev. To pa je 
tisti denar, ki bi ga dnevnik Delo rad dobil oziroma bi ga moral dobiti iz pro- 
računskih sredstev. 

Na vprašanje, če je mogoče pokriti izgubo znotraj ČGP Delo, ki ga sestav- 
lja 13 tozdovjbi pravzaprav lahko rekli,  da bi s skrajnimi napori to bilo mogo- 
če, vendar pa to pomeni, da pridemo potem v naslednje leto brez kakršnekoli aku- 
mulacije vseh teh 13 tozdov. To  pa najbrž ne bi bilo prav zaradi dveh stvari: 
namreč, dnevnik Delo in sploh edicije .Dela se tiskajo na tako starih strojih, 
kar najbrž bralci Dela tudi sami opazite, saj dostikrat ne pride pravi čas, ker 
se vedno kaj zalomi. Treba je kupiti nove stroje. Skupščina Dela, kot najvišji 
organ upravljanja v Delu, je že dala zeleno luč, to pa bi po sedanjih cenah, ker 
je v glavnem vse to samo uvoz, stalo prek 3 milijarde dinarjev. To se pravi, da 
je treba hraniti sredstva tudi za to. 

Drugo vprašanje pa je, zakaj bi bilo Delo prisiljeno, da se samo izkoplje 
iz težav, v katere    ni zašlo  po lastni krivdi. To bi pomenilo, da bi začeli 
leto 1985 brez akumulacije, ob tem, da se lahko vprašano, zakaj bi pravzaprav 
morali to izgubo pokrivati, če se je družba odločila, da mora biti cena dnevni- 
ka Delo 2o dinarjev, proizvodna cena pa je več kot 3o din. 

Za ilustracijo bi povedal samo še to, da dnevnik Delo pravzaprav iz leta v leto 
zmanjšuje število zaposlenih. Pred tremi leti jih je bilo 213, sedaj jih je 
samo še 199 in da je kar 81 %, govorimo samo za  dnevnik Delo, ljudi zaposle- 
nih z visokošolsko izobrazbo, njihov • povprečni osebni dohodek pa je v prvih 
šestih mesecih znašal natančno 3o.o31 dinarjev. Potem veste, da se z osebnimi 
dohodki ne morejo hvaliti. 

Namen te razprave je pravzaprav    samo v tem, da bi poudarili, če se je 
družbe odločila, da bo veljala cena dnevnikov toliko - to velja tudi za Večer in 
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Ljubljanski dnevnik - in da bodo dostopni resnično vsem, hkrati pa je za vse 
druge proizvodne stroške dopustila, da se gibljejo, kot se pač gibljejo, je 
potem seveda dolžna, da to razliko pokrije. Ta obveznost je tudi zapisana v 
družbenem dogovoru, kar pomeni, da tako Delo kot tudi dnevniki pravzaprav zahte- 
vajo oziroma pričakujejo samo tisto, kar je že zapisano in za kar smo se dogovo- 
rili. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Franc  Zakrajšek, področje gospodarstva, 5. okoliš, L^ubl^ana Moste-Polje. 

Franc  Zakrajšek:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Naša delegacija ne nasprotuje povečanju republiškega proračuna, 
prav tako pa ne povečanju osebnih dohodkov v upravi. Vendar menimo in predlagamo 
Izvršnemu svetu, da se povečanje proračuna porabi kar se da nelinearno in dife- 
rencirano. S tem mislimo na stimulativno nagrajevanje po rezultatih dela v upra- 
vi, ustreznejše osebne dohodke deficitarnih poklicev ter nadaljnjo  preobrazbo 
uprave. 

Ko smo analizirali uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave, smo 
med drugim ugotovili kadrovske probleme, zlasti pri delavcih z visokošolsko 
izobrazbo, potrebo po nadaljnjem prestrukturiranju uprave, zlasti, v smislu 
racionalizacije sistema upravnih organov in upravnih postopkov ter potrebo po 
posodabljanju dela v upravi, zlasti s pomočjo sodobne informacijske tehnologije. 
Na tem področju pa moramo reči, da uprava močno zaostaja za združenim delom. 
Za reševanje vseh teh problemov in za dosego teh ciljev pa so vsa] v začetni fa- 
zi potrebna določena finančna sredstva. In gotovo je sedaj ob povečanju prora- 
čuna priložnost, da storimo znaten korak v tej smeri. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! Pismenih prijav za raz- 
pravo k tej točki nimam več. Sprašujem delegate, če želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče razpravloati, potem zaključujem razpravo in zbor ob- 
veščam, da je pisni prispevek k tej točki dala skupina delegatov z gospodarske- 
ga področja, 47. okoliš, Lendava. 

Zboru predlagam, da k tej točki dnevnega reda sprejme naslednji  sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1984 z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva pripombe Odbora 
za finance in pripombe delegatov na seji zbora. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, potem zaklju- 
čujem razpravo in dajem sklep na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Štirje delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na  12.  točko  dnevnega  reda, to je na osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanou organizaci] združe- 
nega  dela v splošna združenja in  Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. K osnutku zakona ste prejeli mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predlog sklepa, ki De bil pripravljen 
na podlagi dosedanjih razprav. Osnutek zakona 3e obravnavala tudi Zakonodajno- 
pravna komisija, ki z vidika svoje pristojnosti ni imela pripomb. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki dnevnega reda 
nimam. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa k osnutku zakona. 
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Kdor je za, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa k osnutku zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13.  točko  dnevnega  reda,  to je na soglas- 
je k aktom visokošolskih organizacij, in sicer k statutu Višje tehniške varno- 
stne šole v Ljubljani, k statutu Višje pomorske šole v Piranu in k spremembi ime- 
na Visoke tehniške šole v Mariboru. 

K tej točki ste prejeli vlogo Visoke tehniške šole Univerze v Mariboru, po- 
močila skupine delegatov za proučitev statutov visokošolskih organizacij s po- 
dročja naravoslovja, tehnologije, elektrotehnike in strojništva in skupine dele- 
gatov  za proučitev visokošolskih organizacij s področja arhitekture, gradbeni- 
štva in geodezije in predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih organiza- 
cij združenega dela ter predlog odloka o soglasju k spremembi imena Visoke teh- 
niške šole Univerze v .Mariboru v Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih organiza- 
cij združenega dela. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam,da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k spremembi imena Viso- 
ke tehniške šole Univerze v Mariboru v Tehniško fakulteto  Univerze v Mariboru. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na  14.  točko  dnevnega  reda,  to je na voli- 
tve in imenovanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Komisije Skupščine SR 
Slovenije za mednarodne odnose in o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za pravosodje je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Želi o predlogu odloka kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem predlog odloka o 
razrešitvi in imenovanju člana Komisije Skupščine SR Slovenije z a mednarodne 
odnose in o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je v Komisiji Skup- 
ščine SR Slovenije za mednarodne odnose razrešen dolžnosti člana dr. Borut Bohte, 
za a.ana te komisije pa je imenovan Danilo Tiirk. V Komisiji Skupščine SR Sloveni- 
je   za pravosodje je dolžnosti člana komisije razrešen Boris Setina. 

2. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Narodne banke 
Slovenije je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Želi o tem odloku kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka 
o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Narodne banke Slovenije. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da, je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je dolžnosti čla- 
na Sveta Narodne banke Slovenije razrešen Miloš Oprešnik, imenovan pa je Rudi 
Vračko. 

3. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru je prav 
tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
Predlog odloka ste prejeli. 

Želi o predlogu odloka kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča 
v Kopru na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! {125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem se dolžnosti sod- 
nika Višjega sodišča v Kopru z 31. oktobrom 1984 razreši Cvetko Spindler. 

Prehajamo na  15.  točko  dnevnega  reda,  to je na pobude, 
predloge in vprašanja delegatov. 

Za današnjo sejo ste prejeli delegatski vprašanji skupine delegatov za go- 
spodarsko področje iz občine Laško in skupine delegatov za področje državnih 
organov iz občine Ljubijana-Center, 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za področje državnih organov iz 
občine Ljubljana-Center bo odgovoril tovariš Jože Kavčič, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

Jože  Kavčič:  Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev s sedežem v občini Ljubljana-Center, 
1. okoliš, je 4.1o.l984 postavila Skupščini SR Slovenije naslednje delegatsko 
vprašanje: "Kako poteka priprava podzakonskih predpisov, določenih z zakonom 
o urejanju prostora in zakonom o urejanju naseli] in drugih posegov v prostor, 
glede na to, da je zakonski rok za pripravo nekaterih od teh predpisov že pote- 
kel?" 

Hkrati skupina delegatov tudi sprašuje, kako poteka priprava pravilnika o 
izdelavi agrokarte. 

K navedenim vprašanjem dajemo naslednji odgovor. 

Delovna besedila pravilnika o vsebini strokovnih podlag in prostorskih se- 
stavin planskih aktov občin, pravilnika o vsebini prostorskih izvedbenih aktov, 
pravilnika o podrobnejši vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih iz- 
vedbenih aktov ter pravilnika o podrobnejši vsebini in metodoloških navodilih 
za vodenje evidenc podatkov za urejanje prostora so že pripravljena in razpo- 
slana vsem strokovnim delovnim organizacij čim za urejanje prostora z namenom,da 
dobimo čim več  konstruktivnih predlogov in pobud za pripravo osnutka navedenih 
Predpisov. 

Na podlagi omenjenih predlogov in pobud bomo v prvi polovici novembra obli- 
kovali osnutke teh predpisov, ki jih bomo nato posredovali v nadaljnji postopek 
verifikacije ustreznim republiškim upravnim organom. Predvidevamo, da bodo našte- 
ti predpisi  sprejeti do konca letošnjega leta. 

Pravilnik o izdelavi agrokarte pa je Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano že sprejel in bo po predhodni praktični preveri predvidoma 
izšel v Uradnem listu SR Slovenije v decembru letos. 

RepuUiški komite za varstvo okolja in urejanDe prostora je v zvezi z izvaja- 
njem prostorskih zakonov organiziral dve posvetovanji z občinskimi upravnimi 
organi, pristojnimi za urejanje prostora, in sicer 29.6. in lo.lo.1984 v Ljub- 
ljani. Na teh posvetih so bila podrobneje obravnavana posamezna določila teh 
zakonov, podana pojasnila za njihovo izvajanje ter podrobneje predstavljena vse- 
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bina in rešitve obravnavanih podzakonskih predpisov. V sodelovanju z Zvezo  dru- 
štev urbanistov Slovenije bo v okviru Sedlarjevih srečanj na Bledu 25. in 26.lo. 
1984 organizirana podrobnejša obravnava vsebine in rešitve v podzakonskih pred- 
pisih, ki se nanaša na pripravo strokovnih podlag za planske in izvedbene akte 
v skladu z novo prostorsko zakonodajo. 

Predsednik Martin Mlinar:  Hvala lepa! Zeli v zvezi z  odgo- 
vorom kdo razpravljati? .(Nihče. ) Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za 
gospodarsko področje iz občine Laško bo odgovorjeno na prihodnji seji zbora. 

Glede delegatskega vprašanja skupine delegatov za gospodarsko področje, 39. 
okoliš, Maribor-Rotovž v zvezi z poročilom Hidrometeorološkega zavoda o obrambi 
pred točo vas obveščam, da nas je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obvestil, 
da zaradi nekaterih še nerešenih vprašanj ni mogel posredovati odgovora.. 

Skupina delegatov iz ,'občine Tolmin je ob obravnavi družbenega dogovora o 
pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev 
v Jugoslaviji, ki ga je zbor obravnaval in sprejel na seji 26. septembra 1904, 
postavila vprašanje, kdaj bo znan obračun za XIV. zimske olimpijske igre v Sara- 
jevu. Medtem je bilo to že narejeno in na televiziji povedano. 

Izvršni svet Skupš6ine SR Slovenije nas je pisno obvestil, da mu je Skupšči- 
na mesta Sarajevo sporočila, da bo 19. oktobra 1984 sestanek Organizacijskega komi- 

Imamo še delegatsko vprašanje iz občine Kranj, ki se nanaša na polog za di- 
narje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije. To delegatsko vpraša- 
nje bomo posredovali, tako kot ostale Izvršnemu svetu in poskušali dobiti že na 
prihodnji seji odgovor. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje ali dati pobudo? (Ne.) Če ne, 
potem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Sedaj moramo ugotoviti, kako smo usklajeni z Zborom občin. Kot sem obveščen, 
so imeli veliko število razpravljalcev pri preobrazbi državne uprave. Ker so rav- 
nokar to razpravo končali, še ne vemo, če smo usklajeni z njimi. Zato moramo 
počakati na obvestilo. Predlagam, da se tisti delegati, ki so predlagani v skupi- 
no za železniški promet, to so Andrej Boldirev, Boris Macarol in Ivanka Cetina, 
sestanejo z delegati Zbora občin in čim prej pričnejo z usklajevanjem. Zboru pa 
predlagam, ker nisem prepričan, da boste ti dve skupini delegatov kmalu končali 
delo, odmor. 

uri.) 
(Seja zbora je bila prekinjena ob 14.lo uri in se je nadaljevala ob 16.Q5 

Predsednik Martin  Mlinar:  Obveščam vas, da pravkar prepisu- 
jejo spremembe in dopolnitve k sklepom. Zbor občin pa zaključuje razpravo. Kot 
ste videli, smo vam aa današnjo sejo nekatera uvodna poročila poslali vnaprej. 
Kot sem informiran, vsi vsa ta poročila niste dobili. Morda je bilo prepozno po- 
slano ali pa med vami ni v celoti zaživel sistem komuniciranja. Sprašujem, če 
se strinjate s tako metodo? (Da.) 

Nadaljujemo sejo. 

Prosim Borisa Macarola, poročevalca skupina za  6.  točko  dnevne 
ga  reda,  to je za poročilo o stanju varnosti v železniškem prometu na 
območju SR Slovenije,da poroča. 

Boris  Macarol:  Medzborovska skupina delegatov je proučila raz- 
pravo na seji Zbora združenega dela in Zbora občin o poročilu o stanju varnosti 
v železniškem prometu na območju SR Slovenije in predlaga naslednje dopolnitve 
ugotovitev in sklepov, ki ste jih prejeli na klop. 

1. Na koncu 2. točke sklepov pod II. se namesto pike doda besedilo: "in 
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kjer infrastruktura,; ni ustrezna", 

2. Za prvim stavkom 4. točke, to je v peti vrsti se vstavi drugi stavek 
drugega odstavka te točke, ki na] se začne z besedilom: "Stalno je treba tudi 
izboljševati pogoje...". 

Prvi stavek drugega odstavka te točke naj se konča z besedilom "v struktu- 
ri in kvaliteti storitev, ki zagotavljajo večje dohodkovne in izvozne učinke." 

3. V 5. točki se za besedilom "tehnično-tehnološke enotnosti" doda besedi- 
lo "in družbenoekonomske povezanosti v sistemu".. 

4. V 6. točki se za besedilom "Železniško gospodarstvo Ljubljana" doda "in 
poslovne banke", pred temse namesto besedice "in" postavi vejico. 

V drugem odstavku 5. točke se črta beseda "tudi". 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Hvala lepa. Slišali smo poročilo. 
Dopolnitve sklepov niso pretirano obsežne, zato upam, da ste lahko sledili. Pri- 
čenjam razpravo o tem poročilu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče 
razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem ugotovitve in sklepe k 6. toč- 
ki dnevnega reda z  dopolnitvami, ki jih predlaga medzborovska skupina, na gla- 
sovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (lo7 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so ugotovitve in sklepi z dopolnitvami, ki jih predlaga med- 
zborovska skupina, sprejeti z večino glasov. 

Vračamo se na  5.  točko  dnevnega reda,  to je na uresni- 
čevanje družbene preobrazbe državne uprave. 

Poročilo medzborovske skupine bo podal tovariš Bojan Boš.tjančič. 

Bojan  Boštjančič:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati. Medzborovska skupina delegatov je na podlagi razprave v vseh treh 
zborih oblikovala naslednji predlog sprememb in dopolnitev osnutka ugotovitev 
in stališč k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju druž- 
bene preobrazbe državne uprave. 

1. V drugem odstavku 1. točke se v zadnjem stavku za besedo "občanov" doda 
beseda "hkrati". 

2. V prvi točki se kot nov 3. in 4. odstavek dodata zadnja odstavka bese- 
dila ugotovitev in stališč s tem, da se besedilo novega tretjega odstavka začne: 
"Zbori poudarjajo, da je treba...", v tem odstavku se v peti vrstici beseda 
"upravnih" nadomesti z besedo "administrativnih". 

3. V drugem odstavku 2. točke se v predzadnji vrsti za besedilom "več 
zahtev za" doda beseda "konkretna". 

4. V 3. točki se doda nov odstavek, ki se glasi: "Vlogo in položaj izvr- 
šnih svetov je potrebno razvijati skladno z njihovo ustavno funkcijo.  Sposobni 
morajo biti spremljati stanje na vseh področjih dela in življenja v družbeno- 
politični skupnosti, kar jim zagotavljajo tudi njihove funkcije, ki jih imajo 
pri usklajevanju in koordiniranju dela upravnih organov. Nujen pogoj za oprav- 
ljanje vseh teh funkcij pa je razvijanje kolektivnega dela in odgovornosti vsa- 
kega člana za svoje področje in za delo izvršnega sveta kot celote." 

5. V 4. točki se v prvem odstavku črta zadnji stavek. 

6. V 5. točki se v drugem odstavku v drugem stavku za besedilom "in samo- 
upravne interesne skupnosti" doda besedilo "z jasno razmejitvijo strokovnih 
opravil od odločanja v delegatskih skupščinah". 
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7. V 7. točki se v prvem odstavku na začetku zadnjega stavka za besedo 
"proces" črta beseda "pb30dabljan3a". Pika na koncu stavka se črta in dodasta 
besedi " in posodabljanja", 

8. V 7. točki se v drugem odstavku v četrtem stavku za besedama "je potreb- 
no" črta besedilo do  konca odstavka in se doda naslednje besedilo: "z drugač- 
nim načinom oblikovanja sredstev za splošno porabo zagotoviti primerno uporabo 
načel zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, kar sedanji sistem indeksi- 
ranja proračunskih sredstev ne omogoča. Uresničiti moramo sistemsko rešitev, da 
organi državne uprave pridobivajo sredstva po vrsti, obsegu, pomenu, zahtevnosti 
in pogojih za opravljanje nalog, določenih v delovnem procesu, ter po kakovosti 
njihovega izpolnjevanja, ne pa samo glede na število zasedenih delovnih mest, 
s čimer je mogoče znatno vplivati, da se omeji nadaljnja rast števila delavcev 
v upravi. Že sedaj pa je treba omogočiti ustreznejše in stimulativno nagrajeva- 
nje strokovno zahtevnih opravil in nalog ter dosledneje izpolnjevati naloge s 
področja permanentnega strokovnega izobraževanja in družbenopolitičnega usposab- 
l3anja." 

Predsednik Martin Mlinar: Hvala! Slišali smo poročilo medzbo- 
rovske skupine, ki predlaga dopolnitve ugotovitev in stališč k 5. točki dnevnega 
reda. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Besedo ima Helena Križnik, področ- 
je državnih organov, 1. okoliš. Ljubijana-Center. 

Helena Križnik:  Tovariši delegati! Skušala bom biti kratka, 
ker smo sedaj že dve uri čakali na to uskla3evanje. Mislim, da De bilo več kot 
Ereveč časa za usklajevanje, vendar ugotavljamo, da medzborovska skupina dolo- 
čnih pobud, predlogov in ide] sploh ni upoštevala. Konkretno niti z besedo 

ni omenjen delovni čas. Ne vem, kdo se boji oziroma ali so morda kakšne anali- 
ze pokazale, da ni treba spreminjati delovnega časa v upravnih organih. Vemo, 
da bi morali delati od 8. ure naprej, da v občinah to kršimo in pričenjamo od 
7. ali 7.3o ure, in tako naprej. Vsi pa so nezadovoljni s takim delovnim časom. 

Tudi glede spremembe predpisov v samoupravnem odločanju ni v sklepu jasnih 
opredelitev. Predlagali smo, da bi bili končno tudi mi enakopravni, da bi lahko 
enako samoupravno odločali kot delavci v združenem delu o pogojih  svojega de- 
la, o dohodku, o svojih samoupravnih pravicah in dolžnostih. Prav zaradi tega 
predlagam in zahtevam, da se    to nekje zabeleži. V zvezi z delovnim časom 
pa, da kolikor naša pobuda ni sprejemljiva, zahtevamo na naslednji seji zbora - 
da danes ne zavlačujemo - odgovor in analizo, zakaj se ne bi delovni čas uprav- 
nih organov spremenil oziroma kakšni so učinki dela na podlagi novega delovnega 
časa. 

Predsednik  Martin Mlinar:  Hvala! Besedo ima tovariš Boris 
Macarol, področje gospodarstva, 38. okoliš, Maribor-Pobrežje. 

Boris  Macarol:  Glede razprave o delovnem času, o čemer je go- 
vorila delegatka pred menoj, bi rekel tole. V zadnjih dveh letih se 3e o tem že 
veliko govorilo in končno smo prišli do nekih stališč in mislim, da nima smisla 
česarkoli spreminjati. Ne smemo pozabiti na enega od bistvenih elementov spremi- 
njanja delovnega časa, da imamo danes dejansko tri različne delovne čase. Vemo, 
da nismo  tako bogata družba, da bi lahko usposobili normalne, kulturen in člo- 
veški .prevoz , delavcev na,delo. Ml si .Pe moremo več^dovoliti tega, kar smo svo] 
čas imeli;'đa'so bili delavci''kot vsardine; vlkonzervi natlačeni v avtobusih in 
da bomo vsi spet začeli delati ob istem času. 

Predsednik Martin  Mlinar:  Hvala! Moram reči, da te pobude, ki 
Dih je podala tovarišica Križnikova, po mo^em mnenju ne sodijo v skupščinske 
sklepe; celo prepričan sem v to, ker bi bilo vendarle potrebno v posameznih oko- 
ljih pogledati, ali so zakonodajne ali druge ovire, da se samoupravni položaj 
delavcev v državni upravi ne uresničuje. Potem je treba seveda tiste stvari v 
povezavi z veljavno zakonodajo dopolniti. 
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Strinjam pa se, da se recimo takšna sugestija v tistih okoljih konkretno 
tudi prouči. Sam tudi ne vem, in tudi vi verjetno ne veste, kje so razlogi, 
da je okrnjen samoupravni položaj delavcev. To so lahko vprašanja odnosov, lahko 
pa so ovire tudi v nekaterih zakonih, recimo v zakonu o državni upravi in morda 
še kje. 

Skupščina nima možnosti, da bi umaknila z dnevnega reda vprašanje delovne- 
ga časa, ker je bilo ob sprejemanju tistih stališč precej razprav. Ne vem, kaj 
drugi mislite o tem? Tovariš Macarol je že povedal, kaj misli. 

Besedo ima Ilija Bregar, področje gospodarstva, 1, okoliš, Ljubl3ana Beži- 
grad. 

Ilija Bregar:  Tovarišice in tovariši delegati! Slučajno sem 
bil navzoč na seji medzborovske komisije, zato bi rad povedal tole. Glede dnev- 
nega časa smo ugotovili, da 3e v Sloveniji zelo različen in da tudi to ni stvar 
teh stališč oziroma sklepov. Kar pa zadeva kršenje samoupravnih pravic, je bilo 
tudi ugotovljeno, da to spet ni stvar teh sklepov. Veridar pa Izvršni svet že 
pripravlja analizo v zvezi s to problematiko, ki jo bomo prejeli še pred novim 
letom in o kateri bomo razpravljali. 

Predsednik Martin  Mlinar:  Predlagam, da ti dve pobudi iz raz- 
prave pošljemo Izvršnemu svetu, ki naj jih prouči. Tako razmišlja tudi tovariš 
Bregar, da ne bi kakšno stvar po nepotrebnem prejudicirali, hkrati pa, da opozo- 
rimo, naj ta vprašanja temeljito proučijo s tem, da to ni tabu tema za razpravo. 

Se  strinjate s tem? (Da.) Želi še kdo razpra\diati o poročilu skupine? (Nih- 
če.) Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem ugotovitve in stališča, skupaj z dopolnitvami, ki jih 
predlaga medzborovska skupina. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (I06 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so ugotovitve in stališča, skupaj z dopolnitvami, ki jih 
predlaga medzborovska skupina k 5. točki dnevnega reda, sprejete z večino glasov. 

Počakati moramo na Zbor občin, da vidimo, kaj so sklenili v zvezi z zako- 
nom o graditvi objektov. Predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč je usklajen, tako da imamo samo še to točko, kjer gre za 
vprašanje manjšega amandmaja. 

Vračamo se na  7.  točko  dnevnega  reda,  to je na pred- 
log zakona o graditvi objektov. 

Prosil bi tovariša Skulja, da nam obrazloži, za kaj pravzaprav gre. 

Saša  Skulj:  Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagatelj je imel namen, da se v predlogu zakona povsod tam, kjer se uporab- 
lja izraz "tehnik", nadomesti ta z besedilom "delavec s končano štiriletno sred- 
njo šolo ustrezne smeri", kar je tudi v skladu z zakonom o usmerjenem izobraže- 
vanju. V tem smislu se je glasil tudi amandma. 

Prezrli pa smo in se oproščamo, da se v 85. členu tudi pojavlja beseda teh- 
nik ustrezne stroke. Zato predlagamo amandma. To je bilo poudarjeno tudi v 
razpravi na Zboru občin k 85. členu predloga zakona,   in sicer, da se črtajo 
besede "tehnika ustrezne stroke", kar naj se nadomesti z besedami "delavca s 
končano štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri". V predlogu zakona naj bi to 
uskladili z enotnim besedilom. 

Predsednik  Martin  Mlinar:  Sedaj moramo počakati na Zbor občin. 
Če se prav spomnim, tovariš Skulj, ste vi o tem govorili v uvodu, vendar niste 
precizno povedali, da gre za amandma k 85. členu. Vi ste, če se prav spomnim, 
rekli, da se besede  "tehnika ustrezne stroke" nadomesti z "delavec, s končano 
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štiriletno srednjo šolo.ustrezne smeri". Sedaj gre v bistvu samo za to, da se 
mora ta popravek izvesti tudi v 85. členu in v vseh Slenih, kjer se to pojavna, 
V bistvu gre za redakcijsko pripombo. 

Ta amandma, o katerem smo govorili in o katerem je sedaj poročal tovariš 
Skulj, je nastal v Zboru občin. Ker je to njihov amandma, moramo počakati, da 
ugotovimo, kakšen je njihov sklep, medtem pa bi tudi mi lahko ugotovili,kaj 
mislimo o tem amandmaju. 

Glede na to bi sedaj opravili predhodno opredelitev do tega amandmaja, da 
vidimo, kakšno je vaše mnenje. Sedaj bom vprašal, ali bi se opredelili pozitivno. 

za.) 

uri.) 

Kdor bi se opredelil pozitivno, naj prosim glasuje!' (87 delegatov glasuje 

S tem prekinjam sejo in odrejam krajši odmor. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 16.25 uri in se je nadaljevala ob 16.3o 

Predsednik Martin  Mlinar:  Nadaljujemo sejo. 

Najprej bi vas seznanil s stališči Družbenopolitičnega zbora k  9 .  toč- 
ki  dnevne  reda,  to je  k osnutku .  . zakona o javnem obveščanju. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. oktobra 
1984 ob obravnavi osnutka zakona o javnem obveščanju na podlagi 72. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja stališča: 

Družbenopolitični zbor meni, da osnutek zakona upošteva bistvene predloge 
in široke javne razprave ter mnenja, predloge in stališča, izražena v delovnih 
telesih in zborih Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o javnem obveščanju. 

2. Vloga Socialistične zveze delovnega ljudstva je v osnutku zakona ustrez- 
no opredeljena glede na določbe ustave in njenega statuta, podrobneje pa bo 
treba oblike in načine njenega delovanja opredeliti v dokumentih Socialistične 
zveze in njenih frontnih delov, v samoupravnih splošnih aktih organizacij združe- 
nega dela na področju javnega obveščanja, v aktih  o ustanovitvi sredstev jav- 
nega obveščanja  in v drugih aktih. 

3. Družbenopolitični zbor podpira usmeritev za okrepljeno vlogo ustanovi- 
telja sredstev javnega obveščanja in njegov vpliv, obveznosti in odgovornosti 
glede na vsebinsko usmeritev, podružbljanja, kadrovsko sestavo in materialno osno- 
vo sredstev javnega obveščanja, da bi mogla sredstva javnega obveščanja dosledno 
uresničevati svojo družbeno vlogo in pri tem krepila tudi vlogo organov upravlja- 
nja in ne krnila samoupravnih pravic delavcev organizacij združenega dela v skla- 
du z značajem dejavnosti javnega obveščanja. Jasno je treba opredeliti tudi 
odgovornost vseh, ki sodelujejo pri javnem obveščanju. V tej zvezi je treba okre- 
piti in načelno  opredeliti vlogo časopisnih in programskih svetov kot oblike 
organiziranega načina uveljavljanja družbenega vpliva na sredstva javnega obvešča- 
nja - 28. do 33. člen. 

4. Vlogo novinarja naj zakon načelno in splošno opredeli, konkretnejšo opre- 
delitev pa je treba prepustiti samoupravnim splošnim aktom. 

5. V zvezi z glavnimi in odgovornimi uredniki je treba v predlogu zakona 
konkretneje opredeliti njihovo vlogo in okrepiti njihovo odgovornost v odnosu 
do organa upravljanja in do ustanovitelja za vodenje uredniške politike v skla- 
du z vsebinsko zasnovo 47. člena. 

6. Predlog zakona naj v skladu z določili zveznega zakona o temeljih sistema 
javnega obveščanja opredeli pravno naravo mnenja Socialistične zveze delovnega 
ljudstva ob ustanovitvi sredstev javnega obveščanja in predvsem pomen tega mne- 
nja za ustanovitev glasila, ki bi glede na ustavno vlogo SZDL bilo odločujoče, 
še posebej v primerih, ko so ustanovitelji clvilno-pravne osebe in občani - 57. 
člen. Pri tem naj zakon to možnost natančneje določi. 
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7. Glede stališč Družbenopolitičnega zbora,, sprejetih ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona^ ki so določena/ naj zakon ne ponavlja določb zveznega 
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja in drugih zakonov, ki  urejajo 
posamezna vprašanja s tega področja, Družbenopolitični zbor meni, da ^ih je še 
vedno treba upoštevati. Predlagatelj zakona naj preveri, kakšne bodo te rešitve 
v zveznem zakonu in naj sestavljalca zveznega zakona opozori na morebiten pre- 
širok obseg te ureditve glede na pristojnost federacije. 

To sem prebral zaradi tega, da bomo vsi skupaj videli, da naša stališča 
niso v nasprotju s pristojnostmi Družbenopolitičnega zbora na tem področju. 

Slednjič še glede odločitve Zbora občin v zvezi s predlogom zakona o gra- 
ditvi objektov. 

Tovariš Skulj je prej pojasnil vsebino amandmaja k 85. členu In tudi dal 
obrazložitev, vendar to ni amandma Izvršnega sveta ampak skupine, ki jo Zbor 
občin predlaga. Zaradi tega smo morali čakati, da zvemo, kako se je Zbor občin 
o tem odločil. 

Sedaj bom še enkrat prebral amandma k 85. členu. V 85. členu predloga 
zakona se črtajo besede "tehnika ustrezne stroke" in se jih nadomesti z bese- 
dami "delavca s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri". Ta amandma 
je predlagal in sprejel Zbor občin. 

Pričenjam razpravo o tem amandmaju. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne 
želi nihče, potem zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi amandma k 85. členu predloga zakona o graditvi 
objektov soglasno sprejet. S tem smo usklajeni tudi pri tem zakonu z  Zborom 
občin. 

V vseh drugih točkah, kjer smo sprejemali končne odločitve, smo prav tako 
usklajeni. 

Glede preobrazbe državne uprave in železniškega prometa pa v Zboru občin 
razprava še teče. Menim pa, da ne gre za takšna mnenja in stališča, ki bi jih 
posredovali nekim organom širše v Jugoslaviji. S tem lahko današnjo sejo zaklju- 
čimo, kolikor pa bo Zbor občin imel k tistim predlogom še kakšne dopolnitve, 
bomo delegate o tem obvestili v Poročevalcu. 

Sedaj sem dobil obvestilo, da smo tudi glede železniškega prometa usklaje- 
ni z Zborom občin. Predlagam,da glede na takšno stanje zaključimo 4o. sejo 
Zbora  združenega dela.'Hvala lepa za potrpljenje. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.35 uri.) 
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