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SKUPNA SEJA 

VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(1. seja - 7. maj 1986) 

Predsedoval: Miran Potrč, predsednik Skupščine SR 
Slovenije 

Začetek seje ob 12.00 uri. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Tovarišice in tovariši 
delegati! Na podlagi 349. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije in 133. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
pričenjam skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki jo 
je na podlagi 364. člena ustave Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in 134. člena poslovnika Skupščine sklical dosedanji 
predsednik Skupščine tovariš Vinko Hafner. 

Ugotavljam, da so bila na ločenih sejah zborov 
verificirana pooblastila 147. delegatov Zbora združenega dela, 67 
delegatov Zbora občin in da je bila na seji Družbenopolitičnega 
zbora verificirana izvolitev vseh 50-ih delegatov tega zbora. Na 
današnji seji je navzočih 47 delegatov Družbenopolitičnega zbora. 

Ugotavljam, da je navzočih večina delegatov vsakega 
zbora in da je skupna seja vseh zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije v skladu s 1. odstavkom 135. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sklepčna. 

Delegate obveščam, da so bili na skupno sejo povabljeni 
predsednik in člani Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, predstavniki Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije in kandidati za člane delegacije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

Predlagam dnevni red, ki je bil poslan s sklicem seje, 
in sicer: 

1. razglasitev izida volitev predsednika in članov 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije in objava njegovega 
sestava, 

2. slovesna izjava predsednika in članov Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije, 

3. izvolitev delegatov za Zbor republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Želi kdo razpravljati o predlogu dnevnega reda? (Ne.) 
Če se strinjate s predloženim dnevnim redom, prosim, da dvignete 
roko. 

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

Ugotavljam, da je dnevni red 1. skupne seje vseh zborov 
Skupščine RS Slovenije soglasno sprejet. 



Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - RAZGLASITEV IZIDA 
VOLITEV PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN OBJAVO NJEGOVE SESTAVE. 

Na podlagi 1. odstavka 384. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in 376. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije razglasi izvolitev predsednika in članov Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije in objavi sestavo Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na skupni seji vseh zborov. 

Predsednika in člane Predsedstva Socialistične repu- 
blike Slovenije so na podlagi kandidature za predsednika in liste 
kandidatov za člane Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije, ki jo je določila republiška kandidacijska konferenca, 
izvolile občinske skupščine in skupščine skupnosti občin kot 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih. 

Republiška volilna komisija je poslala Skupščini SR 
Slovenije poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi predsednika in 
članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije, ki vam je 
bilo poslano. 

Ugotavljamo, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 
zahtevajo ustava Socialistične republike Slovenije, ustavni 
amandmaji in poslovnik Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, zato na skupni seji vseh zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije razglašam, da so bili v Predsedstvo Sociali- 
stične republike Slovenije izvoljeni: za predsednika tovariš 
France Popit, za člane pa: Alojz Briški, Ivo Fabinc, Majda 
Gaspari, Boris Majer, Andrej Marine, Janez Stanovnik. Glede na 
to, da sta po določbah 1. točke amandmaja IV k ustavi Sociali- 
stične republike Slovenije po položaju člena predsedstva 
republike tudi predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije in predsednik Republiške konference delovnega ljudstva 
Slovenije, objavljam naslednjo sestavo Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije: 

Predsednik: France Popit, člani: Alojz Briški, Ivo 
Fabinc, Majda Gaspari, Boris Majer, Andrej Marine, Janez Stano- 
vnik, predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
Milan Kučan in predsednik Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije Franc Šetinc. (Ploskanje.) 

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - SLOVESNA IZJAVA 
PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE. 

Predsednik in člani Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije dajo na podlagi drugega odstavka 384. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na skupni seji vseh zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije slovesno izjavo. 
Besedilo slovesne izjave določa 434. člen ustave Socialistične 
republike Slovenije. 

Prosim predsednika in člane Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije, da dajo slovesno izjavo tako, da besedilo 
slovesne izjave, ki ga bom prebral, podpišejo. 

Besedilo slovesne izjave se glasi (vsi delegati vsta- 
nejo in stoje poslušajo branje slovesne izjave): 



SS-1 

"Izjavljam, da se bom boril za varstvo suverenosti, 
neodvisnosti in nedotakljivosti države in za uresničevanje 
oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, da se bom 
zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter za 
enakopravnost narodov in narodnosti, za razvoj Socialistične 
samoupravne družbe in za uresničevanje skupnih interesov delovnih 
ljudi in občanov Socialistične republike Slovenije in 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in da bom ravnal 
po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije in po 
ustavi Socialistične republike Slovenije in zakonih, ter vestno 
in odgovorno opravljal svojo dolžnost." 

Prosim predsednika Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije tovariša Franceta Popita, da podpiše slovesno izjavo. 
(Predsednik France Popit pristopi k mizi za podpisovanje slovesne 
izjave in jo podpiše. Za njim pristopijo še vsi ostali člani 
Predsedstva in prav tako podpišejo slovesno izjavo.) 

Ugotavljam, da je s tem izpolnjen pogoj iz prvega 
odstavka 434. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 
da predsednik in člani Predsedstva SR Slovenije lahko prevzamejo 
svojo dolžnost. 

V imenu delegatov vseh treh zborov Skupščine SR 
Slovenije in drugih udeležencev skupne seje in v svojem imenu 
želim predsedniku in članom Predsedstva SR Slovenije mnogo 
uspehov pri njihovem odgovornem in zahtevnem delu. (Ploskanje.) 

Prosim predsednika Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije tovariša Franceta Popita, da nam spregovori. 

FRANCE POPIT: Tovarišice in tovariši! 
Pričenjamo novo štiriletno obdobje. Za nami so volitve 

v delegatske skupščine, kongresi: Zveze komunistov Slovenije, 
Zveze sindikatov Slovenije in Zveze socialistične mladine 
Slovenije. Vstopili smo v prvo leto izvajanja dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Jugoslavije in Slovenije, sklenjena naj bi 
bila prva faza uresničevanja Dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije. Sklepamo živahno razpravo na podlagi Kritične 
analize in pred nami je odgovorno dograjevanje političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja. 

Skupni imenovalec vseh teh naporov ustvarjalnih 
samoupravnih socialističnih sil naših narodov in narodnosti je 
poizkus najti pot iz kriznih razmer in procesov, v katerih smo. 
Preseči moramo vsesplošen zastoj v dograjevanju izvirnega 
socialistične samoupravljanja, kar je pogoj za nadaljnjo rast in 
razvoj, ki morata temeljiti na naši ustvarjalnosti in na stalnem 
uveljavljanju vseh oblik inovativnosti dela, upravljanja ter 
gospodarjenja s sredstvi družbene reprodukcije. Upornejši in 
doslednejši moramo biti v spopadu s prakso, ki odstopa od z 
ustavo začrtanih družbenoekonomskih odnosov. Premagati moramo 
odpore in omahovanja, ki ovirajo hitrejše spreminjanje neugodne 
gospodarske strukture in uveljavljanje načela delitve po 
rezultatih dela. Soočamo se z zastojem v samoupravljanju ter s 
poizkusi, da se blokirajo ustvarjalne sile delovnih ljudi, in to 
v času, ko ustvarjalno delo postaja v svetovnem merilu odločilen 
proizvodni tvorec. Zato je potrebno dosedanje uveljavljati vlogo 



in položaj človeka v združenem delu in družbi, kot ga opredeljuje 
ustava. 

Svet, usodno politično razdvojen, poln nepreseženih 
gospodarskih in drugih nasprotij, ki vodijo v tako imenovane 
lokalne vojne, vstopa v nov dolgoročni razvojni cikel, ki odpira 
nove razsežnosti razvoju združenega dela in nudi nove možnosti za 
nadaljnje osvobajanje človeka. Uvajajo se doslej nepoznani 
materiali, nove tehnologije, priče smo množičnemu uvajanju 
robotov v proizvodnjo in splošni informatizaciji razvitih družb. 
Vzpostavljajo se nadnacionalni projekti, za katere se koncetrira 
znanje in kapital, vse z namenom odkriti novo, do sedaj neznano, 
ki bo v kratkem času vključeno v marketinško organizirano 
proizvodnjo. Svetovno gospodarstvo je sredi naglega 
prestrukturiranja in reorganiziranja. Odločilno se spreminjata 
opremljenost in struktura živega dela; človek-delavec ni več le 
"dodatek stroju". Prihodnost bodo imela samo tista gospodarstva, 
ki bodo sposobna slediti temu naglemu tehnično-tehnološkemu 
napredku, ki ta čas revolucionira produkcijo in odnose v njej, že 
jutri pa bo odločilno menjal organizacijo in funkcioniranje družb 
v celoti. Položaj le-teh bo vse bolj določalo obvladovanje novih 
tehnologij, množična inovativna dejavnost, moderna organizacija 
ter upravljanje na osnovi informacijskih sistemov. 

Jugoslavija in v njej Slovenija je na usodni prelo- 
mnici. Očitno je, da z dosedanjim ekstenzivnim inflatornim 
načinom gospodarjenja ne moremo več uspešno naprej, da pa tudi ni 
možno radikalno čez noč prekiniti z njim, čeprav gospodarjenje na 
zastareli tehnologiji, ki angažira ogromno, po večini 
nekvalificiranega živega dela, postaja cokla nadaljnjemu 
gospodarskemu razvoju in razvoju socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov. Čeprav je prehod iz ene v drugo 
gospodarsko strukturo dolgotrajnejši proces, pa vendarle lahko 
rečemo, da zamujamo pri modernizaciji zastarele proizvodnje 
oziroma se stežka odločamo za uvajanje novih proizvodenj in 
tehnologij, ki so po večini ekološko in energetsko 
sprejemljivejše. To tem bolj velja za Slovenijo, ki je že na 
začetku sedemdesetih let do kraja izčrpala možnosti ekstenzivnega 
gospodarskega razvoja. Proizvodna struktura, ki smo jo oblikovali 
v času industrializacije in v dobi razcveta domače potrošnje, 
daje kljub visoki stopnji izkoriščenosti preskromne rezultate, 
merjene v vrednostnih kazalcih. Zato tudi vse težje zagotavljamo 
sredstva za razširjeno, tu in tam pa celo za enostavno družbeno 
reprodukcijo. Občutek samozadostnosti, izgubljanje stika s svetom 
in vztrajanje pri preživeli in neučinkoviti gospodarski 
strukturi, ki ne obnavlja nadaljnjega razvoja proizvajalnih sil 
in novih družbenoekonomskih odnosov, lahko zavre nadaljnji razvoj 
demokratičnega samoupravnega socialističnega sistema Jugoslavije. 

Slabost jugoslovanske razvojne in tekoče ekonomske 
politike zadnjih let je, da ni dovolj spodbujala oblikovanje 
samostojnih tržnih subjektov, da bi se na podlagi ekonomskih 
interesov povezovali na enotnem jugoslovanskem trgu in tako 
povezani vključevali v mednarodno menjavo. Naše gospodarstvo je 
postalo vse bolj med seboj nepovezano in ne vključeno v svetovna 
dogajanja, nizko produktivno ter v tehnološkem smislu zaostalo. 
Smo dežela, ki mora za vsak odstotek porasta družbenega proizvoda 



investirati nesorazmerno velik delež proizvodnih dejavnikov. 
Soočamo se z upadanjem učinkovitosti opreme in produktivnosti na 
eni ter z visoko brezposelnostjo na drugi strani. Ker je bila 
proizvodnja vrsto zadnjih let pretežno usmerjena na domače 
tržišče in delno na manj zahtevne klirinške trge, zato ob poma- 
njkanju marketinškega pristopa le stežka osvaja konvertibilne 
trge in celo izgublja že pridobljene tržne deleže na njih. 

Zato mora priti do preobrata, ki pa bo možen le, če 
bodo sistemske rešitve in gospodarska politika podpirale avtono- 
mnost gospodarskih subjektov ter temeljile na odločnejšem odpra- 
vljanju ovir delovanja ekonomskih zakonitosti in trga ob usme- 
rjevalni, usklajevalni in informativni vlogi samoupravnega 
družbenega planiranja. Motivirati morajo delavce v organizacijah 
združenega dela za več in boljše delo, za povečanje proizvodnje 
za izvoz, boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, za 
uvajanje novih tehnologij in za vlaganje v znanost in izobraže- 
vanje ter v dejavnosti, ki dvigajo kvaliteto življenja, kar je 
cilj socializma. To bo dosegljivo, če bo gospodarska politika 
podprla tiste proizvajalce, ki so se že ali se lahko uveljavijo z 
roki, ceno in kvaliteto na domačem, zlasti pa na zahtevnih tujih 
trgih organizacije združenega dela, ki slabo gospodarijo, da 
spremenijo svoje ravnanje, opustijo nedonosne programe ter same 
ali v povezavi z učinkovitejšimi poslovnimi sistemi uvedejo 
sodobnejše in dohodkovno zanimivejše. V naprej znani, dobro 
preučeni ukrepi ekonomske politike morajo spodbujati oblikovanje 
programov za skupno proizvodnjo in izvoz organizacij združenega 
dela, posebno tistih, ki spodbujajo in prispevajo k splošnemu 
gospodarskemu razvoju. 

Ob tem je pomembno, da se jugoslovansko gospodarstvo 
takoj in organizirano vključi v programe mednarodnega tehnolo- 
škega razvoja. Le na ta način bomo prisotni sredi novih znanj, v 
izobraževalnih in raziskovalnih okoljih, ki jih naš čas organi- 
zira. Pomembno je, da se kot geografski del Evrope vključimo v 
vse njene lepote in projekte. 

Tudi v Sloveniji imamo, čeprav ne veliko, 
raziskovalcev, inštitutov in organizacij združenega dela, ki so 
sposobne sodelovati v tako zahtevnih projektih, kot sta EUREKA in 
Kompleksen program SEV-a. Ker smo v fazi pripravljanja teh 
projektov marsikaj zamudili in smo ob strani tudi zaradi usodne 
blokovske razdvojenosti Evrope, moramo storiti vse, da kot 
neuvrščena in socialistična samoupravna država sodelujemo v njih. 
To je tudi za Slovenijo nujno, če hočemo ohraniti našo nacionalno 
samobitnost in razvoj. Take odločitve v tem času lahko primerjamo 
z usodnimi mejniki v naši zgodovini. Ker v industrijsko razvitih 
državah raziskovalci in inovatorji že danes prispevajo nadpolo- 
vični delež v prirastu družbenega proizvoda, moramo tudi mi 
ustvariti spodbudnej še pogoje za množično inovativno dejavnost 
ter znanosti zagotoviti materialne in druge pogoje, da bo le-ta 
usposobljena in usmerjena k tistemu raziskovanju, ki je ključnega 
pomena za reševanje aktualnih problemov in nalog gospodarstva in 
družbe. Usposobiti se moramo, da bomo iz svetovne zakladnice 
človeške ustvarjalnosti ne le jemali, temveč vanjo, sorazmerno 
svoji objektivni možnosti, tudi prispevali. 



Stremeti moramo za tem, da bi bile razvojne odločitve 
na vseh ravneh naše samoupravne in družbene organiziranosti 
sprejete na podlagi ustreznih znanstvenih in strokovnih analiz in 
po temeljitih razpravah v pristojnih samoupravnih delegatskih 
strukturah. 

Če hočemo v Socialistični republiki Sloveniji spreme- 
niti gospodarski razvoj, je za to posebej pomembnih nekaj deset 
tisoč delovnih mest. Ocenjujemo, da je le okoli 20 tisoč vodilnih 
delavcev prehodilo pot, ki jih je usposobila za to odgovorno 
delo. Kadrovsko krizo nazorno kažejo podatki, da bomo imeli šele 
okoli leta 1990 komaj polovico vodilnih delavcev v gospodarstvu z 
visoko izobrazbo. Svetovna izkušnja pa uči, da imajo v podjetjih 
visoko usposobljeni strokovnjaki in poslovodni delavci odločilno 
vlogo pri predlaganju in izvajanju novih proizvodnih in drugih 
programov. Zato je potrebno intenzivirati začeto kadrovsko 
presnovo in na odločoujoča mesta usmerjati ljudi, ki imajo znanje 
in pogum - so torej proizvodno in poslovno podjetni in sprejemajo 
rizičnost poslovanja. 

Svet se naglo spreminja, dnevno se rojevajo nova 
znanja, priče smo stalnim dezitegracijam preživelega in vzposta- 
vljanju novih integracij, temelječih na tržno zanimivih progra- 
mih. V ozadnju vsega tega spreminjanja je konkurenca, ki je 
poglavitna gibalna sila razvoja. In kako pri nas v Jugoslaviji? 
Vprašanje je, ali ekonomska politika ta čas oblikuje pravno 
sistemske pogoje, ki bi silili in omogočali podobno tržno obna- 
šanje ekonomskih subjektov. Po mojem mnenju vedno ne. 

Namesto da bi krepili samoupravne pravice združenih 
delavcev, se povečuje odvisnost organizacij združenega dela od 
ukrepov in dejavnosti državnih ter paradržavnih organov in 
odločitev političnih dejavnikov v najrazličnejših organih fina- 
nčne, upravne in ekonomske moči. Namesto da bi država zagota- 
vljala splošne in enakopravne pogoje gospodarjenja na enotnem 
jugoslovanskem gospodarskem prostoru, postaja vse bolj odločilen 
činitelj, ki z administrativnimi posegi ustvarja različne pogoje 
gospodarjenja, kar dejansko vodi v parcializacijo, ne pa v 
samoupravno integracijo jugoslovanskega gospodarstva. Položaj 
gospodarskih subjektov je tako vse manj odvisen od rezultatov 
dela delavcev, njihove inovativnosti in strokovnosti poslovodnih 
ekip, ampak vse bolj od administrativno določenih pogojev. Razume 
se, da nismo nasploh proti državnemu intervencioznizmu, ki je 
nujen v sodobnih pogojih podružbljanja proizvodnje. Mora pa ta 
biti v korist dobrih gospodarjev, izbranih programov in proizvo- 
dov, za katere obstaja plačilno sposobno povpraševanje, zlasti na 
konvertibilnih trgih, nikakor pa ne sme podaljševati preživetja 
celotne obstoječe gospodarske strukture, ki jo je nujno treba 
posodobiti in prilagoditi prihajajoči informacijski dobi. Ob tem 
pa naj državni organi učinkoviteje opravljajo tiste funkcije, ki 
so namenjene varstvu in razvoju samoupravnih proizvajalnih 
odnosov, s katerimi se izraža razredna vsebina države kot instru- 
menta oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

Tovarišice in tovariši! Zadnja leta slabijo pri nas vse 
vrste in oblike odgovornosti, kar zmanjšuje učinkovitost sistema 
socialističnega samoupravljanja. Pomanjkanje jasne odgovornosti 
načenja vrednote  in moralne  norme  socialistične  samoupravne 



družbe. Zato se bo Predsedstvo zavzemalo, da se dogradijo pravni 
in drugi mehanizmi, da se utrdi odgovornost za sprejete odločitve 
in njihovo izvajanje ter za to, da bo vsakdo v kar največji možni 
meri živel od rezultatov svojega dela. Krizne razmere terjajo 
zlasti od nosilcev najodgovornejših funkcij, da se jasno in 
nedvoumno opredeljujejo do posameznih zakonskih in drugih rešitev 
in jih izvajajo v skladu z dolgoročnim programom gospodarske 
stabilizacije. To je pogoj za prepotrebno diferenciacijo v 
družbi. Le tako bomo lahko stalno ugotavljali odgovornost in v 
praksi uveljavljali ostavke, odpoklice in zamenjave vseh, ki niso 
kos nalogam, ki so jih sprejeli. 

Nadaljnja izgradnja demokratične, na mnoštvu samoupra- 
vnih interesov temelječe samoupravne družbe je odgovorno in 
zahtevno delo, ki terja opredeljevanje, terja soočevanje z 
drugače mislečimi, zahteva pogosto mukotrpno graditev progre- 
sivnih sintez in vsakodnevno strpno iskanje sožitja objektivno 
različnega. Tega se moramo zavedati zato, ker napredno, pogosto 
vsaj na začetku, ni tudi večinsko sprejeto. V takih primerih je 
treba imeti znanje in pogum in se upreti stihiji, ki večkrat 
ustvarja razpoloženje, ki zanesljivo ni v dolgoročnem interesu 
delavcev, delovnih ljudi in občanov. Zato je dolžnost subjekti- 
vnih sil družbe ne le stalno odpiranje novih prostranstev člove- 
kove svobode in sreče, ampak tudi vztrajanje z revolucijo začrta- 
ne poti, kar pa ni vedno lahko. 

Jugoslovanska realnost so velike razlike, pa naj jih 
merimo s kazalci gospodarske razvitosti ali z drugimi pokaza- 
telji. V bratsko skupnost nas povezuje zgodovina, zlasti osvobo- 
dilna vojna in revolucija, v kateri smo s sklepi Avnoja trajno 
opredelili sožitje med našimi narodi in narodnostmi, povezuje nas 
gospodarska in družbena sedanjost, pogosto težka in protislovna, 
in naša je skupna prihodnost, ki mora uresničiti vizije največjih 
sinov naših narodov in narodnosti. Zato je dolžnost slehernika, 
vsake republike in avtonomne pokrajine, da skrbi za lasten in 
skupen razvoj naše socialistične samoupravne jugoslovanske 
skupnosti na ustavnih načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

Pomembno je, da delavec, znanstvenik, učitelj, umetnik 
- vsakega našega naroda in narodnosti - enakopravno z drugimi 
delovnimi ljudmi odloča o svojem delu, pogojih za delo in o 
rezultatih dela, o lastnih in skupnih interesih in o usmerjanju 
družbenega razvoja. Živeti od rezultatov lastnega dela, s čistimi 
medsebojnimi računi, živeti v sožitju z ljudmi različnih narodov, 
jezikov, kultur, veroizpovedi so ideali komunističnega gibanja, 
ki mu pripadamo. 

V tem smislu, tovarišice in tovariši delegati, spreje- 
mam skupaj s člani Predsedstva odgovornost predsedovanja slove- 
nski republiki, ki mora z našim skupnim angažiranjem postajati z 
vsakim dnem bolj država svobodno združenih delavcev, delovnih 
ljudi in občanov slovenskega naroda, italijanske in madžarske 
narodnosti in vseh pripadnikov jugoslovanskih narodov in naro- 
dnosti, ki živijo v Socialistični republiki Sloveniji. Taka 
Slovenija in notranje trdna ter ekonomsko učinkovita samoupravna, 
socialistična federativna in neuvrščena Jugoslavija - skupnost 
enakopravnih narodov in narodnosti - bosta tudi najboljša opora 



našim ljudem, ki živijo zunaj meja naše domovine, v boju za 
temeljne narodnostne pravice. 

Tovarišice in tovariši delegati! V nagovoru sem skušal 
v kratkih besedah predstaviti nekaj smeri prihodnjih prizadevanj 
našega Predsedstva, ki mu boste prav delegati Skupščine in drugi 
subjekti našega političnega sistema opredeljevali naloge ter s 
tem krepili njegovo vlogo in pomen. 

Za to in za izkazano zaupanje se vam v imenu Predse- 
dstva in v svojem imenu zahvaljujem. Hvala. (Ploskanje.) 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Zahvaljujem se predsedniku 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije tovarišu Popitu za 
vsebinsko bogat in usmeritveni svečani nagovor. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije se bo 
sestalo na svoji 1. seji v sobi 217 v II. nadstropju. 

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - NA IZVOLITEV 
DELEGACIJE ZA ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE. 

Po določbah 292. člena ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije sestavlja Zbor republik in pokrajin po 12 
delegatov iz skupščine vsake republike in po 8 delegatov iz 
skupščine vsake avtonomne pokrajine. Delegate za Zbor republik in 
pokrajin volijo in odpokličejo vsi zbori skupščin republik 
oziroma skupščin avtonomnih pokrajin na skupni seji s tajnim 
glasovanjem. 

V skladu z zakonom o volitvah in odpoklicu delegatov za 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije je listo 
kandidatov za delegate v Zbor republik in pokrajin določila 
republiška kandidacijska konferenca. 

Lista kandidatov za delegate Zbora republik in pokrajin 
ima toliko kandidatov, kolikor je treba izvoliti delegatov. Listo 
kandidatov ste prejeli. Na skupnem zasedanju vseh zborov ste 
poslušali tudi obrazložitev liste, ki jo je podal predsednik 
Republiške konference SZDL Slovenije tovariš Franc Šetinc. 

Želi kdo od delegatov razpravljati o listi kandidatov 
oziroma o obrazložitvi? (Ne.) 

Če ne, ugotavljam, da je postopek za izvolitev dele- 
gatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije na 
podlagi zakona in poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednji: 

Glasovanje na skupni seji vodi predsednik skupščine, 
pri čemer mu pomaga generalni sekretar skupščine in trije, na 
skupni seji izvoljeni delegati. Glasuje se tajno z glasovalni- 
cami, na katerih so vpisana imena in priimki kandidatov. Pred 
imenom vsakega kandidata je zaporedna številka. Delegat glasuje 
tako, da obkroži število pred imenom tistega kandidata, za 
katerega glasuje. Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, za 
katere kandidate je delegat glasoval, je neveljavna. 

Menim, da sem potek glasovanja dovolj pojasnil, zato 
prehajamo na glasovanje. Predlagam, da mi pri glasovanju pomagajo 
poleg generalnega sekretarja skupščine še delegati: Vinko Kržan 
iz Zbora združenega dela, Erna Ritlop iz Zbora občin in Tone 
Anderlič iz Družbenopolitičnega zbora. 

Želi kdo razpravljati o predlogu teh delegatov? (Ne.) 



Če ne želi nihče, potem prosim, da tisti, ki se s tem 
predlogom strinjate, dvignete roko! (Vsi.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Vzdržani? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so za pomoč pri glasovanju izvoljeni 
tovariš Vinko Kržan, tovarišica Erna Ritlop in tovariš Tone 
Anderlič. 

Prosim izvoljene delegate, da pridejo k predsedniški 
mizi. 

Za izvedbo volitev je vse pripravljeno, zato prosim, da 
ostanete na svojih mestih, dokler ne prinesejo glasovnic, voli- 
lnih skrinjic in drugega volilnega materiala. 

Delegati vsakega zbora naj, prosim, brez poimenskega 
klicanja pridejo k tisti mizi, ki je označena za posamezni zbor, 
da se njihova udeležba lahko označi v volilnem imeniku in da 
prevzamejo glasovnico. Za delegate Zbora združenega dela bo 
delitev glasovnic v dveh vrstah od A-L in od M-Ž. Ko bo delegat 
dobil glasovnico, naj jo odda v volilno skrinjico. 

Začenjamo z glasovanjem in prosim delegate, da glasu- 
jejo, po zaključku glasovanja odrejam 30. minutni odmor za štetje 
glasov. 

(Skupna seja je bila prekinjena ob 12.40 uri in se je 
nadaljevala ob 13.25 uri.) 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Tovarišice in tovariši dele- 
gati! Nadaljujemo skupno sejo. 

Delegate obveščam, da sta se seje Zbora združenega dela 
naknadno udeležila še dva delegata. Tako je navzočih 149 dele- 
gatov Zbora združenega dela. Na sejo Zbora občin je naknadno 
prišel še en delegat, tako je na seji Zbora občin navzočih 68 
delegatov. 

Na podlagi 10. člena zakona o volitvah in odpoklicu 
delegatov v Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ in prvega 
odstavka 388. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije objavljam 
naslednji izid glasovanja: 

Glasovanja se je udeležilo 264 delegatov. Oddanih je 
bilo 264 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo. 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 
Bauman-Čenčič Silva 263 glasov. 
Debeljak Stanko 263 glasov, 
Drnovšek Janez 264 glasov, 
Ferenc Tone 258 glasov, 
Gerbec Franci 262 glasov, 
Globačnik Jože 259 glasov, 
Jan Jernej 263 glasov, 
Križmančič Franc 262 glasov. 
Mejak Miran 264 glasov. 
Mlinar Martin 258 glasov, 
Sintič Jože 261 glasov, 
Zelenšek Ivan 262 glasov. 
Po določbah prvega odstavka 9. člena zakona in drugega 

odstavka 388. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije so za delegate v Zboru republik in pokrajin izvoljeni 
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tisti delegati, za katere je glasovala večina vseh delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi ugotovljenega izida glasovanja in ugoto- 
vitve, da je za kandidate glasovala večina vseh delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije, razglašam, da je Skupščina SR 
Slovenije na 1. skupni seji vseh zborov izvolila za delegate za 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije naslednje 
kandidate: Silvo Bauman-Čenčič, Stanka Debeljaka, Janeza Drno- 
vška, Toneta Ferenca, Francija Gerbca, Jožeta Globačnika, Jerneja 
Jana, Franca Križmančiča, Mirana Mejaka, Martina Mlinarja, Jožeta 
Sintiča in Ivana Zelenška. 

Na podlagi 11. člena zakona in 389. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije bom takoj po končani skupni seji sporočil 
predsedniku Skupščine SFR Jugoslavije imena delegatov za Zbor 
republik in pokrajin, ki so bili izvoljeni. 

V imenu vseh delegatov, drugih navzočih na skupni seji 
in v svojem imenu čestitam novoizvoljenim delegatom pri njihovi 
izvolitvi in k zaupanju, ki jim je s tem izraženo, ter jim želim, 
da bi uspešno opravljali odgovorno dolžnost. 

Vse novoizvoljene delegate v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ obveščam, da se bodo takoj po končani skupni seji 
zborov sestali v sobi 209 v II. nadstropju. 

S tem je dnevni red 1. skupne seje vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije izčrpan. Zato zaključujem sejo. Delegate obve- 
ščam, da bomo takoj nadaljevali s skupnim zasedanjem Zbora 
združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

(Skupna seja vseh zborov je bila končana ob 13.45 uri.) 



ZBOR ZDRUŽENEGA DELA, 
ZBOR OBČIN IN 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sejni zapiski 
2. skupna seja - 2. julij 1986 



I/l 

VSEBINA 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(2. seja - 2. julij 1986) 

PRED DNEVNIM REDOM: STRAN 

1. Ugotavljanje prisotnosti delegatov   1 

2. Določitev dnevnega reda   1 

DNEVNI RED: 

1. Odobritev zapisnika 1. skupne 
seje zborov   1 

2. Objava sestave Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije   2 

3. Slovesna izjava člana Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije   2 



SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

2. Seja 

(2. julij 1986) 

Skupno sejo je vodil Miran Potrč, predsednik Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Seja se je začela ob 9.30 uri. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Tovarišice in tovariši delega- 
ti! Na podlagi 349. in 364. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije in ustreznih členov poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije pričenjam skupno sejo vseh zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Ugotavljam, da so bila na ločenih sejah zborov verifi- 
cirana pooblastila 141 delegatom Zbora združenega dela, 65 
delegatom Zbora občin in da je na seji Družbenopolitičnega zbora 
navzočih 32 delegatov. 

Ugotavljam, da je navzočih večina delegatov vsakega 
zbora in da je skupna seja vseh zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije sklepčna. 

Delegate obveščam, da so bili na skupno sejo povabljeni 
predsednik in člani Predsedstva Socialistične republike Sloveni- 
je, Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije 
in predstavniki Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije. 

Predlagam dnevni red, kakršen vam je bil poslan s 
sklicem skupne seje, in sicer: 

1. Odobritev zapisnika 1. skupne seje; 
2. Objava sestave Predsedstva Socialistične republike 

Slovenije; 
3. Slovesna izjava člana Predsedstva Socialistične 

republike Slovenije. 
Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? (Nihče.) Ker ne 

želi nihče razpravljati, dajem predlog dnevnega reda na glasova- 
nje. 

Kdo je za predlagani dnevni red? (Vsi delegati.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red 2. skupne seje vseh zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ODOBRITEV ZAPIS- 
NIKA 1. SKUPNE SEJE. Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj s 
sklicem za to sejo. Ima kdo v osnutku zapisnika kakšno pripombo? 
(Nihče.) 

Ker ni pripomb, dajem zapisnik na glasovanje. 
Kdo je za odobritev zapisnika? (Vsi delegati.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zapisnik 1. skupne seje zborov 

Skupščine Socialistične republike Slovenije z dne 7. maja 1986 
soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBJAVA SESTAVE 
PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. Izvršni odbor 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije nam je s pismom z dne 19. junija sporočil, da 
je Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije na 11. seji dne 17. junija 1986 razrešila dolžnosti 
predsednika Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije tovariša Franca Šetinca in da je bil na isti 
seji izvoljen za predsednika Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije tovariš Jože Smole. 

Glede na to, da je po določbah 1. točke amandmaja IV k 
ustavi Socialistične republike Slovenije po položaju član Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije tudi predsednik Repub- 
liške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in glede na to, da je bil za predsednika Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije dne 17. junija 
1986 izvoljen tovariš Jože Smole, objavljam naslednjo sestavo 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije: 

predsednik France Popit, člani: Alojz Briški, Ivo 
Fabinc, Majda Gaspari, Boris Majer, Andrej Marine, Janez Stanov- 
nik, predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
Milan Kučan in predsednik Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije Jože Smole. 

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - SLOVESNA IZJSVA~ 
ČLANA PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. Predsednik 
in člani Predsedstva Socialistične republike Slovenije dajo na 
podlagi drugega odstavka 384. člena ustave Socialistične republi- 
ke Slovenije in 377. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije na skupni seji vseh zborov slovesno izjavo. 

Besedilo slovesne izjave določa 434. člen ustave 
Socialistične republike Slovenije. Prosim tovariša Jožeta Smole- 
ta, da da slovesno izjavo tako, da besedilo slovesne izjave, ki 
ga bom prebral, podpiše. 

Besedilo slovesne izjave se glasi: 
"Izjavljam, da se bom boril za varstvo suverenosti, 

neodvisnosti in nedotakljivosti države in za uresničevanje 
oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, da se bom 
zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter za enakoprav- 
nost narodov in narodnosti, za razvoj socialistične samoupravne 
družbe in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in 
občanov Socialistične republike Slovenije in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in da bom ravnal po ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in po ustavi 
Socialistične republike Slovenije in zakonih ter vestno in 
odgovorno opravljal svojo dolžnost." 

Prosim člana Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije tovariša Jožeta Smoleta, da podpiše slovesno izjavo. 
(Ploskanje.) 

Ugotavljam, da je s tem izpolnjen pogoj iz prvega 
odstavka 434. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 
da član Predsedstva Socialistične republike Slovenije tovariš 
Jože Smole, lahko prevzame svojo dolžnost. 
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V imenu delegatov vseh treh zborov Skupščine Socialis- 
tične republike Slovenije, drugih udeležencev skupne seje in v 
svojem imenu želim članu Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije tovarišu Jožetu Smoletu mnogo uspehov pri njegovem 
napornem in odgovornem delu. (Ploskanje.) 

Tovarišice in tovariši delegati! S tem zaključujem 2. 
skupno sejo vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije. 

Prosim vas, da ostanete v dvorani, ker bomo takoj 
nadaljevali s skupnim zasedanjem vseh treh zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. Hvala. 

(Skupna seja je bila končana 2. julija 1986 ob 9.40 
uri. ) 



ZBOR ZDRUŽENEGA DELA, 
ZBOR OBČIN IN 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sejni zapiski 
3. skupna seja - 20. april 1988 



I/l 

VSEBINA 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(3. Seja - 20. april 1988) 

PRED DNEVNIM REDOM: STRAN 

1. Ugotavljanje prisotnosti delegatov   1 

2. Določitev dnevnega reda   1 

DNEVNI RED: 

1. Odobritev zapisnika 2. skupne 
seje zborov   1 

2. Poročilo o delu Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije 
od 1986 do 1988   2 

GOVORNIKI: 
France Popit   2 
Vlado Gorjup   7 
Ivan Košuta   9 
Geza Bačič   10 
Branko Troha   13 
Matija Šerak   13 

3. Seznam govornikov   11/1 



II/l 

SEZNAM GOVORNIKOV 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

(3. seja - 20. april 1988) 

GOVORNIKI: STRAN 

Bačič Geza   10 
Gorjup Vlado   7 
Košuta Ivan   9 
Popit France   2 
Šerak Matija   13 
Troha Branko   13 



SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

3. Seja 

(20. april 1988) 

Sejo je vodil Miran Potrč, predsednik Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Seja se je začela ob 9.30 uri. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Pričenjam 3. skupno sejo zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 364. člena Ustave Socialistične republike Slovenije ter 
134. in 396. člena Poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Za sejo so verificirana pooblastila: 140 delegatov 
Zbora združenega dela; 67 delegatov Zbora občin. Navzočih je 40 
delegatov Družbenopolitičnega zbora. 

Ugotavljam, da je na seji navzoča večina vseh delegatov 
vsakega zbora, zato je skupna seja na podlagi prvega odstavka 
135. člena Poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije 
sklepčna. 

Poleg delegatov vseh treh zborov so na seji prisotni 
predsednik in člani Predsedstva Socialistične republike Sloveni- 
je, predsedniki in predstavniki Izvršnega sveta Socialistične 
republike Slovenije in predstavniki vodstev republiških družbeno- 
političnih organizacij. Vse prisotne lepo pozdravljam. 

Za sejo predlagam dnevni red,  ki  ste ga dobili  s 
sklicem, in sicer: 

1. Odobritev zapisnika 2. skupne seje; 
2. Poročilo o delu Predsedstva Socialistične republike 

Slovenije od 1986 do 1988. 
Želi kdo razpravljati o predloženem dnevnem redu? (Ne.) 

Potem predlagam, da glasujemo. 
Kdo se strinja s predloženim dnevnim redom? (Vsi 

delegati.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo dnevni red soglasno sprejeli. 

Prehajam k 1. TOČKI DNEVNEGA REDA - ODOBRITEV ZAPISNIKA 
2. SKUPNE SEJE. Osnutek zapisnika ste prejeli s sklicem seje. Ali 
želi kdo o osnutku zapisnika razpravljati? (Ne.) 

Potem dajem zapisnik, oziroma osnutek zapisnika na 
glasovanje. 

Kdo je za? (Vsi delegati.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo zapisnik soglasno sprejeli. 

Prehajamo k 2. TOČKI DNEVNEGA REDA - POROČILO O DELU 
PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE OD LETA 1986 DO 
1988. Poročilo je predložilo Skupščini Socialistične republike 
Slovenije  v  obravnavo  Predsedstvo  Socialistične  republike 



Slovenije in je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 62 dne 8. 3. 
1988. 

Poprej ste prejeli poročila delovnih teles Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in zborov ter mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Danes ste 
prejeli še stališča Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije ter osnutek mnenj in stališč, ki naj 
bi jih po razpravi sprejeli na skupni seji v zvezi s poročilom 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije. 

Obveščen sem, da želi predsednik Predsedstva Socialis- 
tične republike Slovenije v imenu Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije dati krajšo uvodno besedo in dajem besedo 
tovarišu Francu Popitu, predsedniku Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije. 

FRANCE POPIT: Tovarišice in tovariši delegati! Želim 
izreči nekaj strnjenih misli o poročilu o delu Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije za čas od leta 1986 do leta 
1988. Le-to je bilo predloženo v razpravo in sprejetje Skupščini 
Socialistične republike Slovenije v času zelo živahnih predvolil- 
nih in volilnih aktivnosti za izvolitev predsednika in člana 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije. Te volitve so 
močno oživile zanimanje za položaj in vlogo Predsedstva Socialis- 
tične republike Slovenije v političnem sistemu. Ponovno se je 
pretresala njegova ustavna vloga v našem sistemu socialističnega 
samoupravljanja ter cenila odzivnost Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije za aktualna družbena in ekonomska dogajanja v 
Sloveniji in Jugoslaviji. 

V poročilu, ki smo ga predložili Skupščini Socialistič- 
ne republike Slovenije, smo skušali z zgoščeno predstavitvijo 
aktivnosti Predsedstva Socialistične republike Slovenije odgovo- 
riti vsaj na nekatere naloge in dileme, ki jih nosi s seboj 
krizni čas. Glede na to, da se v sedanji ustavni reformi aktuali- 
zirajo vprašanja, vezana na položaj, funkcijo in celo potrebnost 
predsedstev republik in avtonomnih pokrajin, je prav uvodoma 
ponoviti nekaj misli o ustavni vlogi teh predsedstev. Pri tem bom 
izhajal iz naše slovenske ustavne ureditve in praktične izkušnje. 

Ustava Socialistične republike Slovenije določa, da je 
Socialistična republika Slovenija država, ki temelji na suvereno- 
sti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, na oblasti in 
samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi ter da 
je hkrati socialistična samoupravna demokratična skupnost delov- 
nih ljudi in občanov. Institucija Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije, kakor tudi druga predsedstva, je bila 
vzpostavljena z ustavo iz leta 1974, ki je oblikovala elemente 
republiške državnosti. Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije je izraz slovenske državnosti. Tako predstavlja Socia- 
listično republiko Slovenijo, predlaga mandatarja za predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, daje 
pomilostitve obsojencem za kazniva dejanja, z ukazom razglaša 
zakone, pripravlja splošno ljudsko obrambo, ob napadu na državo 
pa organizira in vodi splošni ljudski odpor. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije opravlja 
svojo v ustavi opredeljeno funkcijo na področju ljudske obrambe. 



varstva z ustavo določenega reda in mednarodnih odnosov ter 
obravnava druga temeljna politična vprašanja iz pristojnosti 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, kakor tudi vpraša- 
nja, ki se nanašajo na enakopravnost narodov in narodnosti ter na 
usklajevanje temeljnih skupnih interesov Socialistične republike 
Slovenije in drugih republik in avtonomnih pokrajin v skladu z 
odgovornostjo Socialistične republike Slovenije pri uresničevanju 
pravic in dolžnosti federacije. 

V skladu z ustavo Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije opravlja svoje naloge tako, da o vprašanjih iz svoje 
pristojnosti zavzema stališča, daje pobude za njihovo obravnavo 
ali predlaga njihovo reševanje pristojnim organom družbenopoli- 
tičnih skupnosti, samoupravnih organizacij in skupnosti, ali pa 
predlaga razprave o teh vprašanjih v družbenopolitičnih organiza- 
cijah. 

Dosedanja razprava o poročilu podpira opravljeno delo 
ter zahteva nadaljnji obstoj Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije. Delegati - razpravljavci ste gotovo imeli v mislih, da 
bi ukinitev tega organa močno okrnila slovensko državnost, ki smo 
jo v smislu avnojske usmeritve dogradili v veljavni ustavi. Še 
več: zahtevali ste še večjo afirmacijo Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije ter se zavzeli za javno in odprto delo. S 
temi vašimi predlogi se strinjamo. Po našem prepričanju se bo ob 
nadaljnji graditvi tržno-planskega gospodarskega sistema ter z 
njo povezane samoupravne družbene pluralnosti izostril položaj in 
vloga Predsedstva Socialistične republike Slovenije. Prav tako se 
zavedamo, da bo potrebno širše odpreti vrata novinarjem, da bi 
bila naša javnost še popolneje obveščena o delu Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije.^ 

Tovarišice in tovariši! Čeprav ustava izrecno ne govori 
o koordinativni vlogi Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije v okviru Socialistične republike Slovenije, sta vendar že 
sam ustavni položaj, kot praksa, tako vlogo Predsedstva Socialis- 
tične republike Slovenije potrdila. Koordinativna vloga je mogoča 
že zato, ker sta predsednik Predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije in predsednik Predsedstva Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije po 
položaju člana Predsedstva Socialistične republike Slovenije, in 
tudi zato, ker se je po potrebi na seje vabilo tudi predsednika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. To 
obliko dela je praksa potrdila. Sicer pa se je Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije zavzemalo, da vsak organ na 
republiški ravni opravlja svoje funkcije v skladu z ustavo in 
zakonom samostojno. Tako ni neposredno posegalo v delo Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, pa tudi na delo upravnih 
organov, interesnih skupnosti, vse do mestnih in občinskih 
skupščin. 

Trudili smo se, da naše poročilo ne bi bilo rutinsko 
ampak da bi zaobjelo aktualna gospodarska in družbena gibanja. 
Želeli smo osredotočiti vašo pozornost na - po našem mnenju - 
ključna vprašanja, od katerih ustrezne rešitve je odvisna dinami- 
ka in intenzivnost preseganja naše večplastne poglabljajoče se in 



že rušilne krize. Nismo pa - kot ste se lahko sami prepričali - v 
poročilo o našem delu v zadnjih dveh letih vključili nekatera 
vprašanja, o katerih je tekla beseda na naših sejah oziroma sejah 
delovnih teles Predsedstva Socialistične republike Slovenije. Na 
primer: o skladnem razvoju Socialistične republike Slovenije, 
problematiki obmejnih območij, ekologiji, družbenih dejavnosti in 
tako dalje. Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je 
razpravljalo o odprtih vprašanjih slovenskega zamejstva, izselje- 
ništva in zdomstva. Še posebej živa je bila razprava o izobraže- 
vanju in gospodarstvenikih slovenskega rodu, ki živijo in delajo 
zunaj meja Jugoslavije. 0 tem je sprejelo tudi zavezujoče sklepe. 
In dalje: na področju kulture je poleg vprašanj, ki so v poročilu 
navedena, obravnavalo priprave za izdajo Enciklopedije Slovenije, 
in to že pred izidom njene prve knjige. 

Na področju pravosodja je, zlasti v svojih komisijah za 
pomilostitve in za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter uresni- 
čevanje pravic in dolžnosti človeka in občana, obravnavalo 
položaj in financiranje pravosodja, zlasti z vidika zagotavljanja 
nemotenega in neodvisnega dela temeljnih sodišč. V zvezi z 
odločanjem o pomilostitvi obsojencev je posvečalo ustrezno 
pozornost vprašanju izvrševanja kazenske sankcije zapora v 
Socialistični republiki Sloveniji. Prav tako je Komisija za 
varstvo ustavnosti in zakonitosti dala iniciativo za organiziran 
pristop k obravnavi nekaterih vprašanj uresničevanja človekovih 
pravic v Socialistični republiki Sloveniji. Omenjena komisija je 
razpravljala tudi o vprašanjih uresničevanja posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Vsako leto Predsedstvo Socialistične republike Sloveni- 
je obravnava poročilo o delu Sveta Socialistične republike 
Slovenije za varstvo ustavne ureditve in se seznanja z varnostno- 
-relevantno situacijo v Sloveniji. Obravnava letno poročilo o 
uresničevanju politike odlikovanj Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v Socialistični republiki Sloveniji. Na 
kadrovskem področju predlaga osebe, ki jih voli Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije v Svet republike, in osebe, ki jih 
predlaga Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
izvolitev v Svet federacije. Je tudi predlagatelj za diplomatske 
funkcije. 

Naj omenim, da se je Predsedstvo Socialistične republi- 
ke Slovenije na gospodarskem področju ukvarjalo še z nekaterimi 
drugimi vprašanji, ki v poročilu niso posebej obdelana. Tako je 
obravnavalo cestno in vodno gospodarstvo, vprašanja v zvezi z 
modernizacijo in prestrukturiranjem slovenskega gospodarstva, s 
kmetijstvom in drobnim gospodarstvom. Poleg tega posamezni člani 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije po medsebojnem 
dogovoru oziroma poznavanju problemov spremljajo dogajanja na 
posameznih področjih družbenega dela in življenja s tem, da se 
neposredno angažirajo in udejstvujejo v delu državnih organov in 
družbenopolitičnih organizacij, imajo z obiski in razgovori 
neposredne kontakte z ustreznimi organi, organizacijami in 
skupnostmi na različnih ravneh, v občinah in organizacijah 
združenega dela. Zaradi obojestranskih potreb, tako neposrednega 



spoznavanja članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
s stanjem v Socialistični republiki Sloveniji, kot delovnih ljudi 
in občanov s stališči Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije, bi bilo potrebno to obliko dela še bolj razširiti. 

Tudi sprejemi tujih delegacij in diplomatskih predstav- 
nikov so v funkciji Predsedstva Socialistične republike Sloveni- 

Iz poročil vaših delovnih teles izhaja še nekaj vpra- 
šanj, na katera sem dolžan dati odgovor oziroma pojasnilo. Eno 
izmed njih je, koliko je učinkovito delovanje Predsedstva Socia- 
listične republike Slovenije oziroma odzivnost organov, na katere 
se je obračalo. Pri tem imam v mislih pisma, naslovljena na 
Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki 
jih je bilo nekaj več ob pripravi predloga za ustavne spremembe, 
ter pisma, ki so se nanašala na nekatera vprašanja organizirano- 
sti Jugoslovanske ljudske armade. Z mnenji in predlogi v pisni 
besedi smo sprožili razpravo v Predsedstvu Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, oziroma v ustreznih organih federa- 
cije. 

Naš večleten kritični pogled na tekočo ekonomsko 
politiko in na razreševanje ključnih vprašanj družbenega razvoja 
države je odgovornim dejavnikom v Jugoslaviji poznan, zato naša 
stališča nikogar ne morejo presenečati. K temu so prispevali tudi 
sestanki z družbenopolitičnimi vodstvi jugoslovanskih republik in 
avtonomnih pokrajin. Vedno smo se zavzemali za socialistično 
samoupravno in federativno Jugoslavijo, za ustavno določen 
položaj delovnega človeka in republik, za relativno samostojno in 
tržno naravnanost gospodarstva, za večjo odprtost k razvitemu 
svetovnemu gospodarstvu in za nadaljnji razvoj socialistične 
samoupravne demokracije. Ta in druga temeljna načela ustave iz 
leta 1974, ki jih želimo utrjevati in nadalje razvijati, so tudi 
naše vodilo za sprejemanje ponujenih ustavnih sprememb. 

Zavedati pa se moramo, da predstavlja Socialistična 
republika Slovenija le en člen v jugoslovanski federaciji, ter da 
tudi iz drugih federalnih enot prihajajo na Predsedstvo Socialis- 
tične federativne republike Jugoslavije in na druge organe 
federacije predlogi in protipredlogi, zato je razumljivo, da je 
iskanje za vse sprejemljivih rešitev težko in odgovorno delo. 

Ker vsi skupaj želimo še učinkovitejše delo Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije menim, da bo potrebna v prihod- 
nje še tesnejša povezava s Skupščino Socialistične republike 
Slovenije in z delegacijo za Zbor republik in pokrajin ter z 
delegati Zveznega zbora Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije. Morda 
bi kazalo to zvezo utrjevati tudi z vabljenjem vodij omenjenih 
delegacij oziroma posameznih delegatov na seje Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije, zlasti ko bi se na njih 
razpravljalo o problemih, ki se v končni fazi razrešujejo v 
federaciji. Tesnejši bodo morali biti v prihodnje tudi naši 
odnosi s članom Predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije iz Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da smo v 
zadnjem času nosilci najodgovornejših funkcij v naši republiki 
zlasti   člani   našega   Predsedstva   Socialistične   republike 



Slovenije, obširno in poglobljeno govorili o aktualnih družbenih, 
političnih in še največ gospodarskih vprašanjih, ni potrebe, da 
to ponavljam. 

Dovolite pa mi, da vam ob koncu mojega mandata v 
Predsedstvu Socialistične republike Slovenije izrečem besedo 
zahvale za razumevanje in oporo, ki jo je Predsedstvo Socialisti- 
čne republike Slovenije in - jaz kot predsednik - imelo pri vas. 
Hvala. Prepričan sem, da bomo tudi na tem - v mnogočem usodnem - 
križpotju jugoslovanski narodi in narodnosti, oziroma delovni 
ljudje in občani izbrali pravo pot; pot prepotrebnega gospodar- 
skega razvoja, odprtosti v svet, nadaljnje demokratizacije; pot v 
samoupravno socialistično skupnost enakopravnih narodov in 
narodnosti, v kateri bo vsakemu mogoče živeti duhovno in materia- 
lno bogato življenje; v družbo, v kateri bodo razlike vseh vrst 
spet naše bogastvo, ne pa kamen spotike, kot so ta čas. 

V tem smislu tudi sklepam to uvodno besedo, s tem pa 
tudi končujem dolgoletno povojno funkcionarsko pot, po kateri sem 
- mislim - stopal pokončno z željo po iskanju vsakokratnega 
možnega sožitja - nacionalnega in razrednega - v pogosto tako 
zapletenih slovenskih in jugoslovanskih razmerah. 

Tako sem, globoko prepričan, po najboljših močeh 
udejanjal komunistično idejo in pripadnost slovenskemu narodu, 
narodu proletarcu. To vodilo sem sprejel kot mlad srednješolec in 
mu bom ostal zvest do konca svojih dni. 

Še enkrat hvala vsem za pomoč in sodelovanje. Skupščini 
Socialistične republike Slovenije pa želim, da vedno in v vsakem 
primeru uspešno zastopa interese slovenskega naroda in ljudstva 
Slovenije in tako utrjuje državno in samoupravno skupnost jugos- 
lovanskih narodov in narodnosti - Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Tovariš predsednik, hvala za 
uvodne besede. Mislim, da je aplavz, ki si ga dobil od delegatov, 
izraz potrditev in strinjanja z mislimi, ki si jih v tej uvodni 
besedi izrekel. 

Vprašujem, ali želijo poročevalci delovnih teles zborov 
in Skupščine Socialistične republike Slovenije dati uvodno besedo 
v zvezi z razpravo na delovnih telesi? (Ne želi nihče.) 

Potem pričenjam z razpravo. Delegatom predlagam in jih 
prosim, da v razpravi o poročilu zavzamejo stališče tudi do 
predloženega akta, ki naj bi ga po razpravi o poročilu o delu 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije danes na skupni 
seji vseh zborov sprejeli. 

Obveščam vas, da so pisne razprave dali trije delegati 
Zbora združenega dela, in sicer iz okolišev v Novem mestu, 
Ljubljana-Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik. K razpravi se je na 
ločenih sejah zborov prijavilo šest delegatov. Najprej dajem 
besedo tovarišu Bojanu Sefmanu, delegatu Zbora združenega dela za 
področje gospodarstva, okoliš Ljubijana-Bežigrad. (Pojasnilo iz 
klopi, da gre za pomoto.) 

Hvala lepa, se opravičujem tovarišu Šefmanu in tudi vam 
delegatom. 

Besedo^ dajem tovarišu Vladu Gorjupu, delegatu Zbora 
občin iz občine Šentjur pri Celju. 



VLADO GORJUP: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Skupina delegatov vseh zborov za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito je obravnavala poročilo Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije od 1986. do 1988. leta. 
Razpravljala je o poročilu nasploh, podrobneje pa o tistem delu, 
v katerem se obravnava problematika splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Poročilo o obravnavi iz naše skupine ste 
prejeli. 

Naj mi bo dovoljeno, da o napisanem tudi na današnji 
seji rečem nekaj besed. 

V široki kritični in konstruktivni razpravi je bilo 
posebej poudarjeno, da je bil tudi zaradi pomembne aktivnosti 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije in njegovih pri- 
stojnih svetov - Sveta za ljudsko obrambo in Sveta za varovanje 
ustavne ureditve - v obravnavanem obdobju dosežen pomemben 
napredek na vseh področjih splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, zlasti na razvoj in opremljenost Jugoslovanske 
ljudske armade, teritorialne obrambe, civilne zaščite, službe za 
opazovanje in obveščanje, upravnih organov družbenega, gospodar- 
skega in političnega sistema. Vse to s sistematično aktivnostjo 
drugih družbenih dejavnikov predstavlja precejšen prispevek k 
nadaljnjemu podružbljanju zasnove splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. To najodgovornejše potrjuje v tem času 
pripravljanja analize in na tem sloneče sprejete ocene, kot tudi 
uspešne izvedene praktične vaje in tudi praktično izvajanje 
nekaterih nalog ob naravnih in drugih nesrečah v tem obdobju. 0 
tem nazadnje pričajo tudi visoke ocene zvezne inšpekcije za 
ljudsko obrambo, ki je v teh dveh letih dvakrat ocenjevala 
pripravljenost dejavnikov za izvajanje nalog s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

V letu 1987 je bila ta ocena dobra, v letu 1988 še 
boljša - 3,21 v povprečju, oziroma v republiki 3,95, če računamo, 
da je največja ocena prav dobra. 

Delegati so se ob obravnavi teh vprašanj posebej 
zavzeli za hitrejši in enakomeren razvoj vseh sestavin splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. Posebej so se zavzeli za 
to, da morajo v prihodnje razvijati še večjo aktivnost; ugotovili 
so, da so bila vprašanja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite premalo prisotna v programih dela skupščin in njiho- 
vih zborov, pa tudi njihovih delovnih teles. Ob tem je bilo 
ugotovljeno, da je še vedno preveč gradiv, ki obravnavajo vpraša- 
nja, označena s posameznimi vrstami ali stopnjami zaupnosti, 
čeprav večkrat to ne bi bilo potrebno. Tudi zaradi tega posamezna 
gradiva ostanejo kot gradiva v ožjih krogih ponavadi za to 
pristojnih delovnih teles. Takšna obravnava gotovo ni širša 
skupščinska razprava. Naša družba mora zagotoviti usklajen in 
permanentni razvoj vseh delov splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, pri čemer je treba posebej poudariti priprave na vse 
vrste oboroženega boja in odpora. Zato je treba posebno pozornost 
nameniti zagotavljanju stabilnih materialnih sredstev Jugoslovan- 
ski ljudski armadi in teritorialni obrambi. To je v časih, kot so 
današnji, še težje. Zato je potrebno, da mora situacijo manjših 
materialnih možnosti deliti tudi področje splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, ki jih družba namenja in jih moramo 



racionalno trositi. Tudi nad to dejavnostjo je treba izvajati 
stalen družbeni nadzor. 

Delegati v skupini so menili, ko so govorili o kritič- 
nem, v posameznih primerih napadalnem pisanju o Jugoslovanski 
ljudski armadi in njenih službah in organih za notranje zadeve, 
da je razlog za to tudi dejstvo, da je informacij s tega področja 
premalo in da niso sprotna. Razvijati je treba demokratično 
razpravljanje o vprašanjih s področja splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, to bo najboljša obramba pred tistimi, ki bi 
ob odpiranju teh vprašanj morebiti želeli uveljavljati druge 
protisocialistične interese. 

V skupini delegatov se je oblikovalo tudi vprašanje 
sprememb ter trajne organiziranosti Jugoslovanske ljudske armade, 
kar je - kot je razvidno iz poročila - obravnavalo tudi Predsed- 
stvo Socialistične republike Slovenije. Pri tem je bilo opozorje- 
no, da gre pri tem delu za nenatančno formulacijo, ob čemer pa je 
na mestu opozorilo, da je treba to reorganizacijo ocenjevati in 
definirati v kontekstu odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti 
za vodenje splošnega ljudskega odpora. Problem pa je gotovo tudi 
v tem, da se reorganizacija Jugoslovanske ljudske armade izvaja, 
ne da bi bila javnost o tem ustrezno informirana. 

Ugotoviti moramo - ker so tuji časopisi o tem poročali, 
doma pa o tem praktično nismo bili informirani - kadrovanje za 
vojaške poklice je že dalj časa naš skupni problem. Takšnega 
odziva, da bi dosegli potrebno proporcionalno zastopstvo Sloven- 
cev v vojaških poklicih že precej časa ne dosegamo. Teza, da 
Slovenci nimamo odnosa do oboroženih sil Jugoslovanske ljudske 
armade, da se za ta poklic ne odločamo, ne drži. To spodbija 
dejstvo v prvi vrsti, da smo prav Slovenci tako med narodnoosvo- 
bodilnim bojem, pa tudi kasneje imeli celo vrsto odločnih stare- 
šin in pripadnikov drugih vojaških poklicev. To tezo zavračajo 
raziskave slovenskega javnega mnenja in rezultati drugih pri nas 
izvedenih raziskav. 

Najbrž je takšno stanje stvari pogojeno z veliko 
razlogi, zaradi katerih se Slovenci težje odločajo za te težke in 
odgovorne poklice. Med temi so gotovo tudi taki, kot na primer 
pogosto menjavanje delovnega mesta, šolanje otrok in nenazadnje 
tudi nestimulativno nagrajevanje. 

Da bi dosegli ustreznejše rezultate na področju Slove- 
nije, smo posebej organizirali in sprejeli celovit skupni program 
aktivnosti. Določene rezultate smo dosegli, čeprav še zdaleč s 
tem ne moremo biti zadovoljni. Zato bi kazalo ponovno oceniti 
naše skupno delo in skupni program ponovno ovrednotiti, ali smo 
res vsi storili vse, da bi dosegli boljše rezultate, kot jih 
dosegamo. Gotovo pa je, da mora v zvezi s tem svoje storiti tudi 
Jugoslovanska ljudska armada oziroma njihovi pristojni organi. 

Najbrž je treba tudi tu pregledati sodobnost učnega 
procesa - in nasploh usposabljanja - ter njihovih programov. 
Gotovo je potrebno vgraditi več motivacijskih faktorjev, ki naj 
bi privlačevali mlade ljudi v te poklice. 

Delegati skupine so menili, da je poročilo Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije pripravljeno kratko in problem- 
sko ter predstavlja na področju splošne  ljudske obrambe  in 



družbene samozaščite dobro osnovo in uspešno aktivnost na tem 
področju v prihodnjem obdobju. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Ivan Košuta, delegat Zbora združenega dela, 41. okoliš s področja 
gospodarstva iz občine Maribor-Tabor. 

IVAN KOŠUTA: Tovarišice in tovariši! Delegati skupine 
delegatov Skupščine občine Maribor-Tabor, smo zavedajoč se odgo- 
vornosti ob obravnavi poročila o delu Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije, po temeljiti razpravi ugotovili, da je bil 
strah pred odgovorno nalogo odveč, saj delegati popolnoma in v 
vsem podpiramo dosedanje delo Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije in se strinjamo z njegovo politiko pri krepitvi in 
uveljavljanju vloge republike kot samoupravne in družbene skupno- 
sti. Razpravo smo osredotočili predvsem na tista poglavja poroči- 
la, ki so nas delegate pri delu Skupščine Socialistične republike 
Slovenije najbolj obremenjevala. Ni nas namreč malo takih, ki že 
drugo mandatno obdobje bijemo bitko, da bi ustvarili razmere za 
razvoj zdrave ekonomije. Prav zato se še dobro spomnimo leta 1985 
in naših prvih zahtev po spremembi deviznega zakona, za sprejetje 
takih predpisov, ki naj bi spodbujali večji izvoz. Enaka prizade- 
vanja so tudi v preteklem letu, žal, ostala brez uspeha. V mislih 
imam izgubljeno bitko proti sprejetju protiinflacijskega progra- 
ma, zvezne resolucije za letošnje leto in devizne zakonodaje. 
Delegati v Skupščini Socialistične republike Slovenije smo 
zastonj enotno opozarjali na negativne vplive zvezne intervencij- 
ske zakonodaje, ker ta hromi pozitivne in samoupravne procese v 
družbi in jemlje republikam njihove z ustavo dane pravice in 
spodkopava možnosti za razvoj tržnega gospodarstva. 

Ob tem je odveč razmišljati, kdo je komu sledil: ali 
delegati delu in politiki Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije ali Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 
svojemu narodu. Očitno pa ostaja, da smo Slovenci vse bolj 
enotnega mnenja o vseh ključnih gospodarskih problemih. Za 
politična vprašanja pa menimo, da morajo le-ta sloneti na avnoj- 
skih temeljih, da bo slovenski narod gradil svojo prihodnost v 
skupnosti z drugimi jugoslovanskimi narodi in narodnostmi. 

Dolgo in obširno smo govorili tudi o aktivnostih, ki 
jih Predsedstvo Socialistične republike Slovenije vodi ob razpra- 
vi o ustavnih dopolnilih. Ljudje prek sredstev javnega obveščanja 
z zanimanjem sledijo temu, kar se dogaja v raznih komisijah 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, še 
večji odmev pa so doživela stališča našega predsedstva. 

Nihče med nami ne pozna nikogar, ki bi podpiral težnje 
po večji centralizaciji, večanju vloge federacije in s tem 
krepitev države. Vendar to ni stališče že vnaprej, ampak je v 
praksi potrebna izkušnja, da centralizem in intervencije ne 
peljejo v pravo smer. Prav nasprotno. Iz tega se lahko rodi le še 
hujša ekonomska, in s tem politična kriza. Zato v celoti podpira- 
mo prizadevanja Predsedstva Socialistične republike Slovenije, da 
bi oblikovali takšna ustavna dopolnila, da si bomo na široko 
odprli možnosti za hitrejši razvoj postavitve ekonomskih pogojev 
gospodarjenja in svobodno razpolaganje z rezultati svojega dela. 
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ob upoštevanju načela solidarnosti, vzajemnosti za hitrejši 
razvoj manj razvitih območij, vendar na drugačnih temeljih, kot 
doslej. Nikakor in pod nobenim pogojem pa ne pristajamo na take 
spremembe ustavnih določil, ki bi zmanjšali vlogo republike. 

Zdi se nam pomembno opozoriti tudi na konsenz oziroma 
na njegovo omejevanje. Ne zamerite mi, če ob tem spomnim na 
avnojske sklepe in na dejstvo, da so na zasedanju AVNOJ - v Jajcu 
prišli delegati iz republik in so šele tam govorili za federativ- 
no Jugoslavijo. 

Med razpravo smo se dotaknili tudi področja splošnega 
ljudskega odpora in ocenili, da je Predsedstvo Socialistične 
republike Slovenije na tem področju svoje delo dobro opravilo. 
Zato podpiramo prizadevanja in smernice, ki jih je Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije izoblikovalo do teh vprašanj. 

Morda smo bili z razpravo nekoliko predolgi in smo 
nekoliko preveč obravnavali nekatere podrobnosti, vendar so 
problemi tako aktualni, da se je bilo temu težko izogniti. Sicer 
pa smo lahko na ta način svoje mnenje o delu Predsedstva Socia- 
listične republike Slovenije najbolj izostrili. Naj povzamem. 
Poročilo v celoti sprejemamo in Predsedstvu Socialistične repub- 
like Slovenije izrekamo za njegovo delo delegatsko zahvalo. 
Hvala. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Hvala. Besedo ima tovariš Geza 
Bačič, delegat Družbenopolitičnega zbora. 

GEZA BAČIČ: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati 1 
Pridružujem se ocenam naših delovnih teles zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, da je poročilo o delu Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije dobro in ustrezno priprav- 
ljeno, da je pisano problemsko, odraža aktualno oceno sedanjih 
gospodarskih in družbenih razmer v Sloveniji in tudi prispevek 
našega Predsedstva Socialistične republike Slovenije glede na 
njegovo ustavno določeno pristojnost. 

V pripravah na današnje zasedanje zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je o poročilu - kot veste - 
razpravljalo tudi Predsedstvo Republiškega konference Socialisti- 
čne zveze delovnega ljudstva Slovenije in ga pozitivno ocenilo. 
Njegova stališča in mnenja pa smo delegati prejeli v pisni 
obliki. 

Na pomen in vlogo Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije so naši delovni ljudje in občani opozarjali tudi na 
nedavnih kandidacijskih zborih. 

Zato bi sam v tej razpravi nekaj kratkega rekel samo o 
dveh vprašanjih: najprej bi rad posebej podprl protietatistično 
naravnanost in prakso v delovanju Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije; njegov način delovanja z vidika javnih 
nastopov, dialogov, dajanje iniciativ ob pomembnih prioritetnih 
družbenih vprašanjih v Skupščini Socialistične republike Sloveni- 
je in drugih telesih in organih ter tudi v komuniciranju in 
sodelovanju s Predsedstvom Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Ali rečeno nekoliko drugače. Zdi se mi izjemno 
pomemben način dela,  ki je temeljil na zaupanju v ljudi,  v 
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človeške in ustvarjalne sposobnosti, v samoupravno demokracijo in 
v naše institucije političnega sistema. 

Tako je - po mojem mnenju - vsaj v drugem in tretjem 
delu poročila dovolj jasno razvidno, da je možen izhod iz krize 
predvsem v boljšem gospodarjenju in učinkovitejši ekonomski 
politiki. 

Torej v spodbudah za boljše gospodarjenje, in s tem za 
ustvarjanje več izvoza in dohodka, v sproščanju tržnosti, znanja, 
inovativnosti, ustvarjalnosti, namesto sedanjih žal nekaj let 
trajajočih neustreznih administrativnih in intervencijskih 
ukrepov države, njenih stalnih neučinkovitih posegov, ki žal 
nasprotno - ožijo prostor ustvarjalnosti, znanju, dobremu delu, 
pa tudi zmanjšujejo materialno osnovo za odločanje delavcev. Ali 
če to nekoliko povežem - kot je vsaj po mojem razumevanju zapisa- 
no v tezah za konferenco Zveze komunistov Slovenije - naj bi 
zlasti v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije, tej 
najmnožičnejši frontni organizaciji, v Skupščini Socialistične 
republike Slovenije in v vseh družbenih dejavnikih, strnili bolj 
vse naše sile, ki jih imamo, in se organizirali, da pridemo do 
več svežega znanja. Da pridemo do novih idej vseh posameznikov, 
ki so toliko pogumni, da bodo iskali skupne sistemske in praktič- 
ne poti, ki naj bi sproščale to našo ustvarjalnost in večji 
delovni polet ljudi. Da bi torej odločneje zbirali vse tiste, ki 
znajo in hočejo pogumno opredeliti nove rešitve v razvojni 
politiki, ki naj bi vodile, citiram teze: "v ekonomsko, kulturno 
in človeško bolj bogat socializem, odprt v svet in ne nasprotno - 
v socializem pravično razdeljene revščine." Torej v tisti samo- 
upravni socializem, ki bi bil bogatejši, učinkovitejši, bolj 
demokratičen in tudi bolj po meri naših ljudi. To zahteva izjemno 
odgovornost slehernega posameznika in vseh skupaj, kajti vsi 
glede na svoje sposobnosti bomo morali k temu tudi več prispeva- 
ti. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je tudi 
pravočasno opozarjalo Predsedstvo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije na ta vprašanja s posebnimi pismi, opozori- 
li, podobno kot je to storilo lansko jesen s posebnim pismom 
Predsedstvu Socialistične federativne republike Jugoslavije, ko 
je zvezna ustavna komisija pripravila predosnutek za spremembo 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vsebina 
tega pisma je vsem nam in javnosti znana. Želim le spomniti, da 
je bilo takrat poudarjeno predvsem troje: naj se temeljna načela 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 
1974 ne spreminjajo - z vsemi argumenti, ki so bili navedeni. 

Da ob nekaterih nujnih spremembah na področju gospodar- 
ske politike, uvajanja tržne ekonomije in samostojnosti gospodar- 
skih subjektov mora biti v naši skupni ustavi dovolj prostora za 
različnost in posebnost vseh narodov in narodnosti in njihovih 
republik v skupni federaciji, saj smo se naši narodi in narodno- 
sti prostovoljno združili kot suvereni, enakopravni člani skupne 
federacije. 

Naj se dajo v javno razpravo le tisti amandmaji, glede 
katerih je realno pričakovati soglasje skupščin vseh republik in 
socialističnih pokrajin, torej brez preglasovanja in preobliko- 
vanja večinskih stališč. Četudi v Sloveniji ustava razprava še ni 
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zaključena, pa dosedanje razprave, kritike, pripombe in opozorila 
nedvomno potrjujejo koristnost tega pisma in stališč Konference 
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti v okviru Repub- 
liške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in Ustavne komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Vse kaže, da nekaterih amandmajev k ustavi Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije - če bodo ostali v sedanji, nespreme- 
njeni obliki - ne bo mogoče sprejeti, posebej ne tistih, ki 
zadevajo bistveno povečanje pristojnosti federacije na račun 
suverenosti narodov in njihovih republik. 

In druga misel. Iz poročila je razvidno, da so bili 
glavni načini delovanja Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije seje, sestanki delovnih teles, komisij, govori in javni 
nastopi predsednika in članov Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije, obiski v občinah in organizacijah združenega dela, 
poročanje Skupščini Socialistične republike Slovenije in nekatera 
javna pisma in opozorila Predsedstvu Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ali drugim organom federacije. Po mojem 
mnenju je to izredno dobro in bi bilo nujno tudi v prihodnje 
nadaljevati s takimi različnimi oblikami vplivanja na čim ustrez- 
nejšo in učinkovitejšo politiko in ukrepe, ki bi morale dajati 
več konkretnih rezultatov. 

Zdi pa se mi, da s temi načini še niso izčrpana povsem 
in v celoti vsa možna sredstva in poti za učinkovitejše vplivanje 
na spremembe naše ekonomske politike ali drugih ukrepov. Podobno 
rezervo imajo tudi vse druge institucije našega političnega 
sistema. Toliko bolj, ker v mnogih vprašanjih in pogledih - 
predvsem do preseganja naših težav - gre za širši interes pomemb- 
nega dela delovnih ljudi v celotni Jugoslaviji, ne samo slovens- 
kega naroda. Zato se mi zdi, da bi bila dobrodošla še boljša 
medsebojna informiranost. Torej menim, da je treba nadaljevati 
takšen argumentiran dialog in na njegovi osnovi iskati zavezniš- 
tvo in somišljenike. 

Zato predlagam, da se v prihodnje iščejo še nekateri 
odmevnejši in učinkovitejši načini delovanja Predsedstva Socia- 
listične republike Slovenije v smeri še večje podpore tudi v 
drugih delih Jugoslavije. Ti bi bili od še močnejšega sodelovanja 
in naslonitve na znanstvene in strokovne institucije v naši 
republiki, nadaljnjega sodelovanja - tudi občasnega - ne samo ob 
poročanju Skupščini Socialistične republike Slovenije do sodelo- 
vanja z zveznimi delegati v v Skupščini Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in do večje odprtosti za javna glasila in 
poročanja. Prav tako bi bila lahko pogostejša izmenjava mnenj in 
pogledov s predsedstvi drugih republik in pokrajin. 

To bi povezal z resnico, ki je bila rečena tudi že 
danes. Gre namreč za to: delovni ljudje štejejo le konkretne 
rezultate in spremembe na bolje, teh pa je zadnje čase žal malo. 

Končno mi dovolite, da se izrečem še o tem, da podpiram 
mnenja in stališča za sejo zborov, uvodno poročilo predsednika 
Popita in se pridružujem zahvali za prizadevanje Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije pod vodstvom tovariša Popita. 
Hvala. 
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PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Besedo ima tovariš Branko 
Troha, delegat Zbora občin iz občine Cerknica. 

BRANKO TROHA: Tovarišice in tovariši delegati! Poročilo 
o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1986-1988 je obravnavala Skupščina občine Cerknica ter skupina 
delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela. Na podlagi 
razprave so bila sprejeta sledeča stališča, oziroma mnenja. 

1. Iz poročila Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije izhaja, da se je v svojem delu opredeljevalo in zagova- 
rjalo avtentična stališča Socialistične republike Slovenije, ki 
so bila izoblikovana v gospodarskem in družbenem življenju, 
delegatskih skupščinah in družbenopolitičnih organizacijah ter v 
drugih organiziranih oblikah združevanja delavcev in občanov. 

2. V poročilu so razvidne razlike med stališči Socia- 
listične republike Slovenije in stališči iz drugih delov Jugosla- 
vije, kjer je razširjeno tudi mnenje, da je izhod iz krize v 
povečani pristojnosti federacije in povečanem administriranju. 

3. Skupščina občine Cerknica ocenjuje, da v večini 
primerov bistvena stališča iz navedenega poročila niso bila 
upoštevana. Ocena velja za rešitve v tekoči ekonomski politiki 
Zveznega izvršnega sveta in njegovih organov, pa tudi za doseda- 
nje predloge ustavnih dopolnil. Ob tem še ugotavlja, da so v vseh 
štirih družbenih dokumentih poudarjena avnojska načela, samo- 
upravljanje in tržno gospodarstvo, ki pa se v izvedbi bistveno 
razlikujejo od teh načel. 

4. Skupščina občine Cerknica ocenjuje, da zato nastaja 
razkorak med dogovorjenim in sprejetim ter med izvajanjem, da pa 
vzrokov in odgovornosti za to nikakor ne moremo, ne znamo ali 
nočemo ugotoviti. Osrednje vprašanje zato ostaja odgovornost za 
izvajanje sprejete politike. 

5. Z odgovorom predsednika Zveznega izvršnega sveta, 
tovariša Branka Mikuliča na delegatsko vprašanje Branka Zabukovca 
o odgovornosti in z rezultati dosedanjega dela delovni ljudje in 
občani Cerknice niso zadovoljni, tako da sedanji Zvezni izvršni 
svet ne uživa njihovega zaupanja. Zato Skupščina občine Cerknica 
zahteva od svojih delegatov in Skupščine Socialistične republike 
Slovenije razpravo, oziroma uveljavljanje odgovornosti Zveznega 
izvršnega sveta, saj je iz njegovih obljub, stališč in dosedanje- 
ga dela jasno razvidno, da v praksi ne uresničuje tistega, kar je 
sam obljubljal, in tistega, kar je družbeno verificirano. Hkrati 
podpiramo celotno dosedanjo razpravo, ki je bila izrečena na 
današnjem zasedanju Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Hvala. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Matija Šerak, delegat Zbora občin iz občine Murska Sobota. 

MATIJA ŠERAK: Tovarišice in tovariši delegati! Skupšči- 
na občine Murska Sobota je obravnavala poročilo o delu Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije v letih 1986-1988 in 
ugotavlja, da je poročilo dobro pripravljeno in daje pregled o 
dveletnem delu in odnosih Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije  do vprašanj  našega  družbenoekonomskega  razvoja  in 
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odnosov v federaciji ter pregled rezultatov, ki so bili doseženi 
v tem obdobju. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je svoje 
delo dobro opravilo in mu zato dajemo podporo. Menimo pa, da v 
poročilu ni prikazano, kako se je Predsedstvo Socialistične 
republike Slovenije zavzemalo za skladnejši regionalni razvoj v 
Sloveniji. Ni zadovoljivo prikazan odnos Predsedstva Socialistič- 
ne republike Slovenije do skupščin občin in družbenopolitičnih 
skupnosti. Ni prikazano, kako so delovali posamezni člani Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije, ker je javno deloval 
v glavnem le predsednik Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije. Menimo, da se mora Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije bolj uveljaviti kot kolektivni organ. Javnost je 
premalo seznanjena z delovnim področjem posameznih članov Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije. 

Poročilo nakazuje skrb Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije za zamejske Slovence. V teh prizadevanjih bo 
potrebno več pozornosti nameniti skrbi za porabske Slovence. 
Hvala lepa. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Lista prijavljenih razpravljav- 
cev je izčrpana. Sprašujem, ali želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Zaključujem razpravo. 

Ugotavljam, da je razprava potrdila poročilo Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije od 1986. do 1988. leta. 
Hkrati ugotavljam, da v razpravi ni bilo konkretnih predlogov za 
spremembe in dopolnitve predloženih mnenj in stališč, ki naj bi 
jih danes sprejeli na skupni seji zborov. 

Ali želi kdo posebej razpravljati o predloženem mnenju 
in stališču? (Ne želi.) Vidim, da potem izražajo ta predložena 
mnenja in stališča tudi razpravo iz delovnih teles in današnjo 
razpravo. Zato predlagam, da o predloženih mnenjih in stališčih 
glasujemo. 

Kdo je za to, da se predložena mnenja in stališča 
sprejmejo? (Vsi delegati.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog mnenj in stališč soglasno 
sprejet. 

Dovolite mi, da ob sprejetju mnenj in stališč v skladu 
z vašo razpravo v našem skupnem imenu izrazim ne le podporo 
poročilu, ki smo jo dali s sprejetimi mnenji in stališči, temveč 
tudi priznanje Predsedstvu Socialistične republike Slovenije in 
njegovemu predsedniku Francetu Popitu za dosedanje uspešno delo. 

Ugotavljam, da v Skupščini Socialistične republike 
Slovenije obstaja popolna pripravljenost in ugotovljena potreba 
za tesno medsebojno sodelovanje Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in Predsedstva Socialistične republike Slovenije v 
skladu z ustavnimi pooblastili obeh organov v želji in potrebi, 
da oblikujemo skupna stališča, skupne rešitve in odločitve, ki bi 
prispevale k temu, da uspešneje prebrodimo gospodarsko in družbe- 
no krizo v nakazanih smereh, ki so vsebina odločitev Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in so tudi vsebina poročila, 
ki nam ga je predložilo Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije. 
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S tem smo izčrpali dnevni red in zaključujem 3. skupno 
sejo zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. Hvala. 

(Skupna seja je bila končana 20. aprila 1988 ob 10.25 
uri. ) 
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SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

4. Seja 

(6. maj 1988) 

Sejo je vodil Miran Potrč, predsednik Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Seja se je začela ob 10.00 uri. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Predvideli smo nadaljevanje 
oziroma skupno sejo ob 10.00 uri, zato bomo počakali kakšno 
minuto, da pridejo člani Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije. 

Začenjam 4. skupno sejo zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 
364. člena Ustave Socialistične republike Slovenije ter 134. 
člena Poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. Za 
sejo so verificirana pooblastila 141 delegatov Zbora združenega 
dela, 68 delegatov Zbora občin. Navzočih je 34 delegatov v 
Družbenopolitičnem zboru. Ugotavljam, da je na seji navzoča 
večina vseh delegatov iz vsakega zbora, zato je skupna seja 
Skupščine Socialistične republike Slovenije sklepčna. 

Poleg delegatov vseh treh zborov so na seji navzoči 
predsednik in člani Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
in predsednik in predstavniki republiških vodstev družbenopolitič- 
nih organizacij. Vse navzoče lepo pozdravljam. 

Za sejo predlagam dnevni red, ki ste ga dobili s 
sklicem, in sicer: 

1. Odobritev zapisnika 3. skupne seje; 
2. Razglasitev izida volitve predsednika in nadomestnih 

volitev člana Predsedstva Socialistične republike Slovenije in 
objava sestava Predsedstva Socialistične republike Slovenije; 

3. Slovesna izjava predsednika in člana Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije. 

Kdo  se  strinja  s  predlaganim dnevnim redom?  (Vsi 
delegati.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo k 1. TOČKI DNEVNEGA REDA - ODOBRITEV ZAPISNI- 
KA 3. SKUPNE SEJE. Osnutek zapisnika ste prejeli s sklicem. Ali 
želi kdo o osnutku zapisnika razpravljati? (Ne.) 

Dajem osnutek zapisnika na glasovanje. 
Kdo je za? (Vsi delegati.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 

kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zapisnik soglasno odobren. 

Prehajamo k 2. TOČKI DNEVNEGA REDA - RAZGLASITEV IZIDA 
VOLITEV PREDSEDNIKA IN NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA PREDSEDSTVA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBJAVA SESTAVE PREDSEDSTVA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. 



Predsednika in člane Predsedstva Socialistične republi- 
ke Slovenije so na podlagi liste kandidatov, ki jo je določila 
Republiška kandidacijska konferenca dne 29. marca 1988, izvolile 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. Republiška volilna komisija je poslala Skupščini 
Socialistične republike Slovenije poročilo o izidu volitev, ki 
ste ga prejeli s sklicem današnje skupne seje. Ali želi predsed- 
nik Republiške volilne komisije, tovariš Tomo Grgič, obrazložiti 
poročilo komisije? (Ne.) 

Ali želi kdo od delegatov razpravljati o poročilu 
Republiške volilne komisije? (Ne.) 

Po prvem odstavku 384. člena Ustave Socialistične 
republike Slovenije in po 135. členu in 376. členu Poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije razglasi izvolitev 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije in članov Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije in objavi sestavo Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na skupni seji vseh zborov. 

Ugotavljam, da so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, zato 
na podlagi prvega odstavka 384. člena Ustave Socialistične 
republike Slovenije in 376. člena Poslovnika Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije ter poročila Republiške volilne 
komisije z dne 13. aprila 1988 razglašam, da je bil za predsedni- 
ka Predsedstva Socialistične republike Slovenije izvoljen tovariš 
Janez Stanovnik, za člana Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije pa tovariš Janko Pleterski. 

Glede na to, da sta po določbah amandma VI. k Ustavi 
Socialistične republike Slovenije po položaju člana Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije tudi predsednik Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
objavljam sestavo Predsedstva Socialistične republike Slovenije: 
predsednik je Janez Stanovnik, člani: Alojz Briški, dr. Ivo 
Fabinc, Majda Gaspari, Andrej Marine, Janko Pleterski, predsednik 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan in 
predsednik Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Jože Smole. 

Prehajamo k 3. TOČKI DNEVNEGA REDA - SLOVESNA IZJAVA 
PREDSEDNIKA IN ČLANA PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENI- 
JE. 

Besedilo slovesne izjave določa 434. člen Ustave 
Socialistične republike Slovenije. Prosim predsednika, tovariša 
Stanovnika, in člana Predsedstva Socialistične republike Sloveni- 
je, tovariša Pleterskega, da dasta slovesno izjavo tako, da 
podpišeta besedilo slovesne izjave, ki ga bom prebral: 

"Izjavljam, da se bom boril za varstvo suverenosti 
neodvisnosti in nedotakljivosti države in za uresničevanje 
oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, da se bom 
zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter za enakoprav- 
nost narodov in narodnosti, za razvoj socialistične samoupravne 
družbe in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in 
občanov Socialistične republike Slovenije in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in da bom ravnal po Ustavi 



Socialistične federativne republike Jugoslavije in po Ustavi 
Socialistične republike Slovenije in zakonih ter vestno in 
odgovorno opravljal svojo dolžnost." 

Prosim tovariša Stanovnika in tovariša Pleterskega, da 
podpišeta slovesno izjavo. 

Ugotavljam, da so s tem izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 
določa ustava Socialistične republike Slovenije, da predsednik 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije tovariš Stanovnik 
in član Predsedstva Socialistične republike Slovenije tovariš 
Janko Pleterski prevzameta dolžnost. 

Dajem besedo tovarišu Janezu Stanovniku, predsedniku 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije. Prosim, tovariš 
Stanovnik. 

JANEZ STANOVNIK: Tovariš predsednik, spoštovani delega- 
ti, tovarišice in tovariši! Prevzemam mesto predsednika Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije v zavesti ogromne odgovor- 
nosti. 

Čas, ki ga živimo, to odgovornost neizmerno povečuje. 
V demokratičnem volilnem procesu preteklih tednov so 

občani izražali svojo zaskrbljenost pa tudi upanje - in zaupanje. 
Njihovo sporočilo je jasno: premagati krizo. Toda kako? 

Pravijo, da je modrost politike v pravilni izbiri 
prioritet in da je umetnost politike v občutku možnega. Dokazova- 
ti, da je naš gospodarski problem prvi v vrsti prioritet, bi 
pomenilo odkrivanje očitnega. Kaže pa, da je manj očitno, kaj je 
v reševanju tega problema možno. Zato mi dovolite nekaj trenut- 
kov. 

Naš gospodarski problem vidim v treh dimenzijah: 
kratkoročni - oziroma politiki oživljanja gospodarske rasti, 
srednjeročni - v sistemskih reformah in dolgoročni - strukturno- 
-tehnološki transformaciji. 

Naskok na vseh treh frontah se mora pričeti takoj. 
Doseženi rezultati vsake faze pa morajo pospeševati reševanje 
druge. 

Naše gospodarstvo je zapadlo v globoko stagflacijo: 
produktivnost dela pada, pada tudi učinkovitost kapitala, drama- 
tično se zmanjšuje akumulacija, izkoriščenost proizvajalnih 
kapacitet je izredno nizka - in pada. Kaj je v takih pogojih bolj 
očitnega kot to, da je potrebno nemudoma storiti vse za oživlja- 
nje gospodarske rasti. 

Kako? Spodbuda, ki naj bi prišla iz investicijskega 
povpraševanja, je blokirana s praktičnim izničenjem neto akumula- 
cije. Spodbuda rasti, ki naj bi jo dalo potrošniško povpraševa- 
nje, pa je blokirana z vztrajno živimi žarišči hiperinflacije. 
Dodatno povpraševanje lahko pričakujemo v takih pogojih predvsem 
od izvoza. 

Izvozna usmerjenost zahteva ogromne napore in tudi 
žrtve. Naša zaostalost - tehnološka, strukturna in sistemska - 
nas obsoja na proizvodnjo blaga, ki prihaja v najnižje cenovne 
razrede na svetovnem trgu. To je davek zaostalosti in tu izbire 
ni. 

Ali je potem taka izvozna usmerjenost sploh realistična 
in možna? 



Izkušnje zadnjih mesecev dajejo na to ohrabrujoč 
odgovor. Komparativne izkušnje drugih dežel v svetovnem gospodar- 
stvu - in tudi v naši lastni gospodarski preteklosti - prav tako 
kažejo, da pozitivni ukrepi ekonomske politike - kot na primer 
realistični devizni tečaj, finančne in uvozne olajšave in druge 
spodbude - skoraj nemudoma vodijo do povečevanja izvoza in 
pospeševanja gospodarske rasti. 

Izvoz moramo zato razumeti kot razvojno kategorijo. 
Izvoz vodi neposredno do izboljševanja kvalitete, odpira vrata za 
uvajanje nove tehnologije, razvija duh podjetništva, nakazuje 
smeri nove proizvodnje in strukturnih premikov, nagrajuje nova- 
torstvo, predvsem pa odpira vrata konkurenci in s tem vnaša 
realna merila v gospodarstvo. 

Pospeševanje izvozne usmerjenosti ni edini instrument 
oživljanja gospodarske rasti. Neizkoriščene možnosti na področju 
drobnega gospodarstva, razvoj kmetijstva in turizma ter legaliza- 
cija "sive ekonomije" lahko aktivira pomembne proizvajalne 
možnosti. Stabilna in realistična monetarna politika lahko hitro 
poveča varčevanje občanov - oboje: dinarsko in devizno. Kot bi 
dejal tovariš Kardelj, odpreti moramo poti za iniciativo "sile 
ljudskih množic". Naši problemi niso samo v objektivnih okolno- 
stih, oni so tudi v naših glavah... 

Gospodarsko oživljanje pa pomeni ponovno proizvodnjo 
tekočega presežka oziroma akumulacije. S tem pa se ustvarja 
najosnovnejši prvi pogoj za reševanje vseh ostalih globoko 
zakoreninjenih problemov. 

Tovarišice in tovariši! Z oživljanjem gospodarske rasti 
ne zdravimo samih vzrokov gospodarske krize. Vzroki so ekonomsko- 
-politične, sistemske in strukturne narave. 

Naš osnovni sistemski problem vidim v protislovju med 
samoupravnim sistemom in načeli na eni strani in etatistično-nor- 
mativistično prakso na drugi. Ideja samoupravljanja je največji 
dosežek ustvarjalne misli jugoslovanskega marksizma. Toda v 
praksi samoupravljanje nikdar ni dobilo svoje celovite materialne 
baze. Samoupravljanje brez tržnega mehanizma mora slej ko prej 
zaiti v slepo ulico in kompromitirati samo idejo. 

Trg je za gospodarstvo to, kar je demokracija za 
družbo. Prek trga se srečujejo samoupravijavci enkrat kot nepos- 
redni proizvajalci, drugič pa kot neposredni potrošniki. Samo 
prek trga resnično vrednotijo blago in s tem družbeno upraviče- 
nost svojega dela. In samo tako družbeno ovrednoteno delo je 
potem lahko merilo nagrade oziroma dohodka. 

Trg pa pomeni odgovornost. Samo striktno izvajanje 
načela osebne odgovornosti nas lahko pripelje do ekonomske 
efektnosti. Družbena lastnina - naše minulo delo - ne more biti 
"last vsakogar in nikogar". Nezaslišane izgube v našem gospodar- 
stvu, v Narodni banki nakopičene tečajne razlike, "dubioze" v 
bilancah delovnih organizacij, grandiozni spomeniki zgrešenih 
investicij nas spominjajo vsak dan, kam nas vodi družbena lastni- 
na brez osebne odgovornosti. 

Bistvo sistemske reforme mora zato biti odstranjevanje 
etatističnega normativizma oziroma z drugimi besedami dominacije 
politike nad gospodarstvom. Gospodarstvo je treba razbremeniti. 



Naši proizvajalci danes nosijo v stroških proizvodnje dvakrat 
večje breme družbene režije kot njihovi zunanji konkurenti. 

Sistemska reforma je danes v središču razprave o 
ustavnih spremembah. Žal so se tu pojavlja nekatera protislovja, 
ki pa imajo fundamentalen pomen. Tako na primer ideja "izjemnega 
dohodka" negira v korenini osnovna načela tržnosti. Zahteva 
krepitve ekonomskih funkcij federacije ob današnji stopnji 
centralnega normativizma mora zbuditi sum v iskrenost deklarirane 
privrženosti samoupravljanja in realnim ekonomskim kategorijam. 
Enotni jugoslovanski trg je brez dvoma naš skupni cilj. Toda ta 
cilj se dosega z osvobajanjem tržnih sil, s spoštovanjem pravnega 
reda, s sankcioniranjem odgovornosti, ne pa s poplavo normativiz- 
ma pod parolo tako imenovane "enotnosti". 

Ta razprava je pripeljala na površje nekatera vprašanja 
in nesporazume, ki kalijo medsebojno zaupanje in prijateljstvo 
med jugoslovanskimi narodi in narodnostmi. Dovolite, da o njih 
spregovorim z vso jasnostjo in odločnostjo. 

Federativna, socialistična in samoupravna Jugoslavija 
je naša skupna domovina. Na tej opredelitvi stojimo in pademo. Za 
to in tako opredelitev smo se odločili v osvobodilen boju in 
revoluciji. Ko smo 19. februarja 1944. leta na prvem zasedanju 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta potrdili združitev "z 
narodi Srbije, Hrvatske, Makedonije, Črne gore ter Bosne in 
Hercegovine" v "enotni državni skupnosti, v federativni Jugosla- 
viji, zgrajeni na načelih resnične demokracije in narodne enako- 
pravnosti", smo odločali "svobodno in po lastni volji" in "zave- 
dajoč se, da so v demokratični in federativni Jugoslaviji zajam- 
čene slovenskemu narodu vse pravice, ki mu pripadajo kot svobod- 
nemu narodu". Demokratično izvoljeni predstavniki slovenskega 
naroda so se tako odločili na "temelju pravice slehernega naroda 
do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve pa tudi združitve 
z drugimi narodi". Ta pravica je prav tako neodtujljiva, kot so 
tudi neodtujljive človekove pravice: Mi smo jih v Črnomlju 
imenovali pravice slovenskega ljudstva. Zato ona tudi ne zastare- 
va in ne more biti konzumirana. 

Po težkih izkušnjah v versajski Jugoslaviji se sloven- 
ski narod ni odločil za kakršnokoli Jugoslavijo, ampak za federa- 
tivno in demokratično, ki se je v revoluciji prekalila v sociali- 
stično in samoupravno. Preizkusni kamen resnične privrženosti 
enotnosti Jugoslavije je spoštovanje njene federativne, socialis- 
tične in samoupravne ureditve. Vsak poskus odstopanja od teh 
temeljnih opredelitev naleti neizbežno na plebiscitarni odpor 
slovenskega naroda. 

Tovarišice in tovariši! Globina našega gospodarskega in 
družbenega problema ni samo v preteklosti in sedanjosti, ampak 
tudi v neposredni prihodnosti. Svetovna tehnološka revolucija 
postavlja pred nas največji izziv. Narava te revolucije se v 
mnogočem razlikuje od predhodnih: tehnologija je danes neposredni 
rezultat znanstvene raziskave; znanstvena raziskava in razvoj sta 
zato integrirana v proces proizvodnje; čedalje večji del tehnolo- 
gije se danes investira neposredno v človeka in ne več pretežno v 
stroj. Narava moderne tehnološke revolucije vodi civilizacijo v 
tako imenovani "dematerializirani" postindustrijski proces 
proizvodnje. Inovativnost postaja pri tem stalen in integralen 



del tekočega procesa proizvodnje. Produktivno delo je zato 
neposredno ustvarjalno in permanentno inovativno delo. 

To postavlja znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo 
v sporedje družbenega napredka. Univerzi in akademija nista več 
samo kulturni ponos nacije, ampak postajata neizčrpni vir in 
dinamo celotnega razvoja in napredka. Razvoj znanosti in njeno 
vsestransko mednarodno povezovanje postaja hrbtenica nacionalne 
usode. 

Razvoj znanosti in tehnologije ter kontinuelne inovati- 
vnosti pa zahteva odgovarjajočo družbeno in politično klimo. 
Znanstvenik-inovator v iskanju novega neprestano kritično preve- 
rja miselne kategorije, podedovane iz preteklosti. Bistvo inova- 
cije je ravno prekinitev z rutino in dogmo preteklosti. Vzdušje 
demokratične tolerantnosti je zato prvi pogoj tehnološko-inovati- 
vne napredne družbe. 

Tovarišice in tovariši! V luči reševanja našega gospo- 
darskega problema - v vseh treh njegovih vidikih - vidim tudi 
zunanje in notranje-varnostne probleme naše republike. 

Moje temeljno prepričanje ostaja slej ko prej, da je 
zdravo gospodarstvo najboljše jamstvo naše varnosti navznoter in 
navzven. Naša ranljivost v tem pogledu je v neposredni zvezi s 
težavami in krizo v našem gospodarstvu. Zadovoljen in samozaves- 
ten delavski razred in zadovoljno ljudstvo sta najboljše jamstvo 
notranje in zunanje varnosti. Prav zato ima najtesnejše sodelova- 
nje med oboroženimi silami - Jugoslovansko ljudsko armado in 
organizirano splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
tolikšen pomen. Jugoslovanska ljudska armada je naša skupna 
armada in ponos. Ona je jugoslovanska, zato pa tudi prav toliko 
slovenska. Jugoslovanska ljudska armada in ves sistem naše 
splošne ljudske obrambe ni samo izraz moči in čuvar neodvisnosti, 
ampak je tudi simbol naše državnosti. 

Najboljša obramba je preprečevanje agresije. Naša 
miroljubna in neuvrščena zunanja politika je zato stalni čuvaj 
naše varnosti. Ona je enotna - jugoslovanska. V odrejanju njenih 
strateških usmeritev soodloča naša republika v odgovarjajočih 
predstavniških telesih. Dobrososedski odnosi, ki omogočajo 
politiko "odprte meje", so za nas Slovence še posebej pomembni, 
ker nam omogočajo stalne stike z našo narodno manjšino, ki živi 
izven matične domovine. Kar se tiče notranje varnosti v naši 
republiki - je trdna. Poglabljanje demokracije jo samo krepi. 

Tovarišice in tovariši! Z današnjim dnem stopam na 
težavno pot. Vsak korak, ki ga bom napravil po tej poti, bo 
vodila izključno želja po resnici, pravičnosti in spoštovanju 
interesov celega slovenskega naroda. 

Moj predhodnik in partizanski tovariš France Popit mi 
bo vzor pokončnosti in odločnosti. 
*" ' Danes sem vam govoril v svojem imenu. Kot predsednik 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije pa bom vztrajno 
skušal združiti kolektivno modrost v enotne odločitve. Prepričan 
sem, da bom pri tem užival polno odgovornost svojih kolegov - 
članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije. 

In končno se obračam k vam delegatom in prek vas k vsem 
občanom. Za izkazano zaupanje se vam zahvaljujem. Opravičil pa ga 
bom lahko samo s pomočjo in sodelovanjem vas vseh. Pred nami so 



težki časi, ki bodo zahtevali žrtve in odrekanja. Prebrodili jih 
bomo in zmagali tako, kot smo premagovali odločilne preizkušnje 
za našo narodno usodo v preteklosti: s hrabrostjo in modrostjo, z 
medsebojnim zaupanjem in - s trdnim delom. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Tovariš predsednik in tovariši 
člani Predsedstva Socialistične republike Slovenije, tovarišice 
in tovariši delegati! Zahvaljujem se tovarišu predsedniku Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije Janezu Stanovniku za 
nagovor ob izvolitvi, v katerem je jasno začrtal svoj pogled na 
prihodnje naloge Predsedstva Socialistične republike Slovenije. 

Razglasitev predsednika Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije je pomembno družbeno dejanje. V današnjem 
času posebej pomembno zato, ker vse bolj ugotavljamo, da delovni 
ljudje in občani od najodgovornejših predstavnikov svojega naroda 
upravičeno pričakujejo in terjajo mnogo več, kot pred leti. 
Pričakujejo in terjajo, da bodo s svojim osebnim zavzemanjem, z 
jasnostjo svojih stališč in usmeritev, z javnim delovanjem ter s 
svojo odločnostjo več kot drugi prispevali k odpravljanju družbe- 
ne in gospodarske krize ter k iskanju in udejanjanju poti za 
novo, bolj demokratično, humano, ekonomsko učinkovito, družbeno 
racionalno in v svet odprto socialistično samoupravno družbo. In 
zato ker prav iz teh razlogov kandidacijski in volilni postopek 
za najodgovornejše družbene funkcije - kljub temu, da so v njem 
še slabosti - danes že predstavlja široko in demokratično možnost 
preverjanja in izbire med več kandidati na podlagi njihovih 
družbenih usmeritev in osebnih lastnosti, na podlagi zaupanja 
ljudi in družbenih potreb, ki jih terjajo današnji čas in družbe- 
ne naloge. 

Z današnjim dnem, tovarišice in tovariši delegati, je 
prenehal mandat dosedanjemu predsedniku Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije, tovarišu Francetu Popitu in članu Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije, tovarišu Borisu Majerju. Zato 
je prav, da poudarimo, da je tudi France Popit s svojim osebnim 
zavzemanjem in stališči, svojo odločnostjo in jasnostjo dejanj, 
besed in misli, ki so prav zaradi tega včasih koga preveč bodle v 
možgane ali srce, pomembno prispeval k oblikovanju ustavno 
zasnovane vloge Predsedstva Socialistične republike Slovenije kot 
predstavnika Socialistične republike Slovenije, ki je država, ki 
temelji na suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, 
na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi in socialistična samoupravna demokratična skupnost delovnih 
ljudi in občanov slovenskega naroda in italijanske ter madžarske 
skupnosti v sestavi Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije. Mislim, da se vsi strinjamo, da je tovariš Popit pri svojem 
delu, kot je sam dejal na zadnji skupni seji zborov, citiram: 
"Stopal pokončno z željo po iskanju vsakokratnega možnega sožitja 
nacionalnega in razrednega - v pogosto tako zapletenih slovenskih 
in jugoslovanskih razmerah". 

Za tovariša Popita sta pri njegovem delu posebej 
pomembni dve stalnici. 

Prva je odločno zavzemanje za socialistično samouprav- 
ljanje, za takšen položaj delovnega človeka v proizvodnji in 
upravljanju, da bo na podlagi dela odločal o ustvarjenem dohodku 



in novoustvarjeni vrednosti. Zelo pogosto je dejal - in vedno 
delal tako - da se temeljni produkcijski odnos, ki gradi tak 
položaj delavca, ne sme spremeniti. Zato je tudi ostro nasproto- 
val vsem usmeritvam in praksi, ki je poskušala - ali v imenu 
države, birokracije, politike ali v imenu od delavcev odtujenega 
kapitala in odločanja - razvrednotiti to revolucionarno pridobi- 
tev socialističnega samoupravljanja v Jugoslaviji. Kar so bila in 
so še danes prav na tej temeljni usmeritvi mnoga omahovanja v 
praksi in naši miselnosti pa tudi velike razlike v Jugoslaviji - 
tovariš France Popit jih je pogosto imenoval dva različna pristo- 
pa k izgradnji sistema socialističnega samoupravljanja - je bila 
njegova angažiranost pri tem vprašanju tudi tako pogost, zavzet 
in brezkompromisen. 

In druga, je položaj Slovenije v Jugoslaviji. Upošteva 
zgodovinsko dejstvo, da smo vsi narodi in narodnosti Slovenci - 
tako kot drugi, z oborožen boj proti okupatorju osvobodili svojo 
domovino in se zavestno odločili, da skupaj živimo v federativno 
urejeni Jugoslaviji na načelih polne enakopravnosti in pravice 
vsakega naroda, da samostojno odloča o svojem razvoju in razpola- 
ga z ustvarjenimi rezultati dela. Vsaka centralizacija odločanja, 
posebej o vitalnih interesih naroda in njegovega razvoja, je 
nasprotna ne le interesom slovenskega naroda temveč tudi intere- 
som kateregakoli naroda in narodnosti v Jugoslaviji, in zato ne 
more biti podlaga za trdnost in sožitje v jugoslovanski federaci- 
ji- 

Iz poročila Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije, ki smo ga obravnavali na zadnji seji, in iz javnih nastopov 
ter delovanja tovariša Franceta Popita so izražena opozorila prav 
pri teh dveh točkah našega vsakdana. Izražena pa je tudi čvrsta 
odločnost, da sta to tudi mejni črti, prek katerih ni mogoče 
nobeno popuščanje in noben kompromis trenutnemu razmerju družbe- 
nih sil. 

Tovarišice in tovariši! V našem skupnem in v svojem 
imenu se še enkrat zahvaljujem tovarišema Popitu in Majerju za 
njuno delo, tovarišema Stanovniku in Pleterskemu pa želim obilo 
uspeha pri opravljanju odgovornih odgovornih družbenih nalog. 

Tovarišice in tovariši! Ker je s tem dnevni red izčr- 
pan, zaključujem skupno sejo zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

(Seja je bila končana 6. maja 1988 ob 10.35 uri.) 
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SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

5. seja 

(19. december 1988) 

Predsedoval: Miran Potrč 
Začetek seje ob 10.00 uri. 

PREDSEDNIK MIRAN POTRČ: Tovarišice in tovariši dele- 
gati. Začenjam 5. skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slovenije, 
ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 364. člena ustave SR 
Slovenije. 

Za sejo so verificirana pooblastila 141 delegatov Zbora 
združenega dela, 64 delegatov Zbora občin. Navzočih je 32 dele- 
gatov v Družbenopolitičnem zboru. 

Ugotavljam, da je na seji navzoča večina vseh delegatov 
iz vsakega zbora, zato je skupna seja sklepčna. 

Poleg delegatov vseh treh zborov so na seji navzoči 
predsedniki in člani Predsedstva SR Slovenije, predsedniki in 
člani Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predstavniki 
vodstev družbenopolitičnih organizacij. 

Vse navzoče lepo pozdravljam. 
Za sejo predlagam dnevni red, ki ste ga dobili s 

sklicem, in sicer: 
1. odobritev zapisnika 4. skupne seje, 
2. razglasitev izida nadomestnih volitev člana Predse- 

dstva SR Slovenije in objava sestave predsedstva republike, 
3. slovesna izjava člana Predsedstva SR Slovenije. 
Ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu? 

(Ne.) 
Prosim, da delegati, ki ste za predlagani dnevni red, 

glasujete. (Vsi.) Je kdo proti? (Nihče.) Vzdržani? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo k 1. TOČKI DNEVNEGA REDA - ODOBRITEV ZAPISNI- 
KA 4. SKUPNE SEJE. 

Osnutek zapisnika ste prejeli s sklicem. 
Ali želi kdo o osnutku zapisnika razpravljati? (Ne.) 
Kdo je za odobritev zapisnika 4. skupne seje? (Vsi.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Vzdržani? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zapisnik soglasno odobren. 

Prehajamo k 2. TOČKI DNEVNEGA REDA - RAZGLASITEV IZIDA 
NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE IN OBJAVA 
SESTAVE PREDSEDSTVA REPUBLIKE. 

Člana Predsedstva SR Slovenije so na podlagi kandidatne 
liste, ki jo je določila republiškega kandidacijskega konferenca 
dne 27. oktobra 1988, izvolile občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti v dneh od 16. do 23. 
novembra letos. Republiška volilna komisija je poslala Skupščini 



SR Slovenije poročilo o izidu volitev, ki ste ga prejeli s 
sklicem današnje skupne seje. 

Sprašujem predsednika republiške volilne komisije, 
tovariša Toma Grgiča, ali želi eventualno dati dodatno ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

Ali želi kdo od delegatov razpravljati o poročilu 
republiške volilne komisije? (Ne.) 

Ugotavljam, da o poročilu ne želi nihče razpravljati. 
Po prvem odstavku 384. člena ustave SR Slovenije in po 135. členu 
in 376. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije razglasi izvoli- 
tev predsednika in članov Predsedstva in objavi sestavo predse- 
dstva republike Skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh 
zborov. 

Ugotavljam, da so izpolnjeni vsi zahtevani formalni 
pogoji, zato na podlagi prvega odstavka 384. člena ustave SR 
Slovenije, 376. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ter 
poročila republiške volilne komisije z dne 23. novembra 1988 
razglašam, 

da je bil za člana Predsedstva SR Slovenije 

izvoljen 

tovariš   Ivan     Ribnikar. 

Glede na to, da sta po določbah amandmajev IV k ustavi 
SR Slovenije po položaju člana predsedstva republike tudi predse- 
dnik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predse- 
dnik Republiške konference SZDL objavljam sestavo Predsedstva SR 
Slovenije: 

Predsednik:   Janez   Stanovnik, 
člani:   Alojz  Marine,   dr.   Janko  Pleterski, 

dr.   Ivan   Ribnikar,   predsednik   CK   ZKS   Milan   K   u   č   a   n   in 
predsednik  RK  SZDL  Slovenije   Jože   Smo   1   e. 

S tem smo izčrpali 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo k 3. TOČKI DNEVNEGA REDA - SLOVESNA IZJAVA 
ČLANA PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE. Besedilo slovesne izjave določa 
434. člen ustave SR Slovenije. Prosim člana Predsedstva SR 
Slovenije, dr. Ivana Ribnikarja, da da slovesno izjavo tako, da 
podpiše besedilo slovesne izjave, ki ga bom prebral. 

Izjavljam, da se bom boril za varstvo suverenosti, 
neodvisnosti in nedotakljivosti države in za uresničevanje 
oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, da se bom 
zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter za enakopra- 
vnost narodov in narodnosti, za razvoj socialistične samoupravne 
družbe in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in 
občanov in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in 
občanov Socialistične republike Slovenije in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in da bom ravnal po ustavi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in po ustavi 
Socialistične republike Slovenije in zakonih ter vestno in 
odgovorno opravljal svojo dolžnost. 

Prosim vas, tovariš Ribnikar, da podpišete slovesno 
izjavo. 



Ugotavljam, da so s tem izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 
določa ustava SR Slovenije, da član Predsedstva SR Slovenije, dr. 
Ivan Ribnikar, prevzame dolžnost. 

V imenu delegatov vseh treh zborov, gostov na današnji 
seji in v svojem imenu novemu članu predsedstva, dr. Ivanu 
Ribnikarju, iskreno čestitam na izvolitvi in mu želim obilo 
uspehov pri njegovi odgovorni nalogi. 

S tem je, tovarišice in tovariši, izčrpan dnevni red 5. 
skupne seje zborov Skupščine SR Slovenije. Zaključujem 5. skupno 
sejo in vas hkrati obveščam, da bodo zbori takoj nadaljevali z 
delom. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 10.10 uri.) 
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